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libertate, pace

muncesc din 
sărbătoresc 1

/

Oamenii muncii de pe toa 
te continentele, și împreună 
cu „ei întregul nostru popor, 
sărbătoresc azi ziua de 1 Mai, 
Ziua solidarității internațio
nale a celor ce muncesc în 
lupta pentru 
și fericire.

Toți cei ce 
țara noastră.
Mai 1962 cu inimile cuprinse 

. de nemărginită bucurie, de 
mîndrie patriotică pentru 
mărețele victorii obținute în 
lupta desfășurată sub glo
riosul steag leninist al parti 
oului pentru desăvîrșirea 
construcției socialismului. 
Pentru prima oară în istoria 
sa, poporul nostru sărbăto 
reșle ziua de 1 Mai în con
dițiile victoriei definitive a 
socialismului atît la orașe 
cît și la sate, victorie con
sfințită de încheierea colec 
tivizării agriculturii. Sesiu
nea extraordinară a Mării Д- 
dunări Naționale, care prin 
participarea — alături de 
deputați — a unui impresio
nant număr de delegați ai 
clasei muncitoare, ai țărăni
mii colectiviste, ai intelec
tualității a constituit o lar
gă adunare reprezentativă a 
întregului popor, a făcut bi
lanțul strălucitelor victorii 
obținute în dezvoltarea eco
nomiei naționale, creșterii 
baneistări materiale și cul
turale a celor ce muncesc de 
la orașe și sate, și a trasat 
-- ținînd seama de noile 

condiții create datorită fău
ririi caracterului unitar so
cialist al întregii economii 
naționale — căile pentru 
continua înflorire a scumpei 
noastre patrii.

.Această victorie — a spus 
tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej vorbind despre în
semnătatea istorică a terml-

Programul manifestațiilor 
din orașul Petroșani 

în zilele de 1 și 2 mai
Sărbătorirea zilei de 1 Mai 

în orașul Petroșani va începe 
cu mitingul din Piața Victoriei 

. la-rora 9 după care va urma 
. demonstrația oamenilor mun

cii din Petroșani și celelalte 
localități ale Văii Jiului.

In după-amiaza aceleași 
zile, în caz de timp favorabil, 

. la Livezeni va avea loc o ser
bare cîmpenească 
prezenta spectacole 
special amenajată 
formații artistice 
șani.

Cu Ocazia zilei tineretului din 
R.P.R,, în 2 mai, formațiile ar
tistice din Petroșani vor pre
zenta pe cele două estrade din 
Piața Victoriei și Cartierul Di
mitrov programe artistice iar 
seara va avea loc un carnaval 
al tineretului în Piața Victo
riei. ;

In caz de timp nefavorabil 
programul zilei de 2 mai se va 
desfășura în săli, iar carnava
lul tineretului va avea loc la 
hale. _

unde vor 
pe estrada 
mai multe 
din Petro-

cu intelectuali- 
umăr la umăr 
conducerea în- 
partidului, spre

nării colectivizării agricultu
rii — ridică pe o treaptă mai 
’nalfă alianța muncitorească- 
țărănească și unitatea moral- 
politică a întregului popor. 
Cele două clase prietene, cla
sa muncitoare, conducătoare 
a tuturor oamenilor muncii, 
și clasa țărănimii colectivis
te, împreună 
tatea, merg 
înainte, sub 
cercată a 
desăvîrșirea construirii socie
tății socialiste și trecerea 
treptată la construirea co
munismului"

Umple de bucurie, de a- 
dîncă satisfacție inimile oa
menilor muncii faptiri că în 
cei 13 arii de economie pla
nificată, datorită înfăptuirii 
consecvente a politicii leni
niste de industrializare so
cialistă, producția industria
lă a crescut de aproape 5 ori 
față de 1949. Reutilarea. mo
dernizarea și dezvoltarea u- 
nui mare număr de între
prinderi. construirea In in
dustria republicană a peste 
280 Întreprinderi și secții noi, 
promovarea consecventă a 
tehnicii noi. înzestrarea în- 
treprinderil"r Cu utilaje mo
derne, de mare randament, 
au condus la crearea unei 
industrii puternice, care a 
asigurat baza trainică nece
sară transformării socialiste'
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(Continuare în pag. 8-a)

Minerii Văii Jiului raportează
peste plan. Angajamentul a 
fost depășit cu peste 1300 tone 
de cărbune. Din această can
titate, peste 7800 tone de căr
bune au fost date de minerii 
sectorului II, distins de curînd 
cu drapelul de sector 
pe bazin.

• Colectivul minei 
s-a angajat să extragă 
sfîrșitul anului 30.000 
cărbune cocsificabil.

f

In cele patru luni care au 
trecut dip aC6st an, în Abata
jele minelor din Valea Jiului 
minerii au muncit cu însufle
țire pentru a da economiei na
ționale cărbune cit mai mult, 
de calitate și la un preț de cost 
redus. Ținînd sus steagul în
trecerii socialiste, ei au repur
tat succese deosebite în înde
plinirea ritmică a sarcinilor de 
plan și a angajamentelor lua
te în cinstea zilei de 1 Mai. Pe 
bazin, planul de producție a 
fost depășit cu peste 43.000 
tone de cărbune, productivi
tatea muncii a crescut la 1.138 
tone de cărbune pe post, iar 
la prețul de cest pe primul tri
mestru s-au înregistrat eco
nomii în valoare de 3.210.000 
iei.

• Colectivul minei Uricani 
raportează cu mîndrie că mun
cind cu un randament de 1 300 
tone de cărbune pe post a ex
tras de la începutul anului mai 
bine de 6 500 tone de cărbune 
cocsificabil peste producția 
prevăzută. Cele mai bune re
zultate le-au obținut minerii 
sectorului II, care numai în lu
na aprilie au dat în plus de 
plan mai bine de 2000 tone de 
căfbune.

• Minerii petrileni s-au an
gajat ca pînă la 1 Mai să ex
tragă 10.000 tone de cărbune

Proletari din toate țările, uniți-vă !

agui roșu
Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

UUl'JWll

După ce a aprobat în unanimitate
documentele referitoare la ordinea de zi

și-a
Luni au continuat în Pavilionul 

Expoziției Economiei Naționale a 
R.P. Romîne lucrările sesiunii ex
traordinare a Marii Adunări Na
ționale.

Sosirea conducătorilor partidului 
și statului a fost primită cu pu
ternice aplauze. In continuarea 
discuției generale au luat cuvîntul 
Alexandru Moghioroș, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, deputatul Ștefan Matei, 
prîm-secretar al Comitetului re
gional Argeș al P.M'R., Miron

Cuvîntarea tovarășului Gheorghe Gheorghni-Dej 
la încheierea discuției generale

TOVARĂȘI DEPUTAȚI ȘI 
INVITAȚI,

Lucrările sesiunii noastre au 
ajuns la sfîrșit. Au fost patru 
zile de însuflețitoare dezba
teri, de schimburi de idei im
presionant de bogate, de schim
buri de experiență extrem de 
valoroase prin învățămintele 
lor practice.

Această minunată construc
ție, care a adunat sub cupola 
ei toată lumina și tot seninul 
cerului acestei primăveri, — o- 
peră minunată a arhltecțllor șl 
constructorilor noștri, a foA 
parcă anume concepută cu un 
sens* * adîricsimbolic pentru a 
cest mare sfat al poporului, a 
dunat pentru a sărbători una 
din strălucitele sale izbînzi. 
(Aplauze puternice).

cu însuflețire, minerii de aici 
au realizat pînă acum mai bi
ne de jumătate din angaja
mentul anuaL Randamentul 
obținut în aprilie pe mină în
trece pe cel planificat cu 272, 
kg. de 
Lupeni

Lupeni 
pînă la 

tone de 
Muncind

• In
30 aprilie
cieni de la termocentrala Pa- 
roșeni au realizat la producția 
de energie electrică o depășire 
de 15.943.605 kWh. Prin redu
cerea consumului propriu teh
nologic cu 1.259.321 kWh, și a 
consumului specific de combus
tibil convențional cu 871 tone, 
cniectiydl de muncă al uzinei 
Paroșeni a obtinut o economie 
de 926.000 lei.

• La grupul de șantiere Co- 
roiesti echipele conduse de Io- 
niță Marin, Văduvă Constan
tin, Lazăr Gheorghe, Popa

însuflețiți de entuziasmul 
victoriei, am hotărît aci, tot în 
atmosferă sărbătorească și sar 
cinile de îndeplinit mai depar
te, și mijloacele de consolida
re a realizărilor obținute, și 
perspectivele celor ce vor urma.

In cinstea zilei de 1 Mai 

fruntaș

cărbune pe post. Mina 
a realizat economii la

тй- ★
perioada 1 ianuarie — 

harnicii energeti-

Belea, invitat din regiunea Hu
nedoara, general de armată Le- 
ontin Sălaj an, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
ministrul Forțelor Armate, Maria 
Nistor, președinta G.A.C. din co
muna Plopeni, regiunea Dobrogea, 
Cornel iu Mănescu, ministrul Afa
cerilor Externe, 
Zaharia Stancu, 
Tripșa, maistru 
doara, Erou al 
Dumitru Coliu, 
al Biroului Politic 
P.M.R.

In încheierea discuției, generale 
a luat cuvîntul tovarășul Gheorghe

deputatul acad, 
deputatul Stefan 

oțelar din Hune- 
Muncii Socialiste, 
membru supleant 

al C.C. al

S-au perindat Ia această tri
bună președinți de gospodării 
eolective, mai vechi și mai-noi, 
mecanizatori și directori de 
gospodării agricole de ștatî a ■ 
gronomi și cercetători, repre
zentanți străluciți ai intelec 
tualității, activiști de partid și 
de stat.

Opiniile și propunerile făcu
te ne sînt de mare preț pentru 
rezolvarea justă și eficace a 
marilor probleme ridicate' de 
etapa getuală de dezvoltare 'a 
societății noastre. "

Toți vorbitorii,, ca un _ singur 
glas, au adus"o lnaltă prețuire 
si c aptobafe “deplină гіоПІІсП 
Partidului Muncitoresc Romîn, 
Comitetului său Central, gu
vernului Republicii Populare 
Romîne. (Aplauze}.,

Pentru partidul nostru si 
-conducerea s nu există nimic 
măi scump decît această pre
țuire a aleșilor și trimișilor 
poporului nostru muncitor, 
mărturie a legăturii depline șț 
de nezdruncinat între popor și 

cu mîndrie
prețul de cost în valoare dd 
476^000 lei.

• Minerii de la Aninoasă au 
extras peste sarcinile de plan 
aproape 10.000 tone de cărbu
ne. La baza acestei depășiri a 
stat în mare măsură creșterea 
simțitoare a productivității 
muncii, care pe mină este mai 
mare cu 40 kg. cărbune/post 
decît a fost planificat.

• Realizări frumoase rapor
tează și minerii de la Lonea. 
Ei au dat de la începutul a- 
nului și pînă în prezent 5000 
tone de cărbune peste plan și 
ău sporit randamentul pe mi
nă cu 1,71 la sută, iar la prețul 
de cost au realizat economii în 
valoare de 316 000 lei.

u

Ioan, Thor Ioan, Năstase Du
mitru, Roșculeț Ioan, Roșculeț 
Dumitru, Mîndia lancu și Baș
tină Gheorghe au realizat de
pășiri cuprinse între 10—30 la 
sută și au economisii prin re
cuperarea unor materiale 
100.000 lei.

• întreprinderea de localuri 
și locuințe Petroșani (unitatea 
nr. 3) a realizat în primul tri
mestru din acest an la' între
ținerea fondului de locuințe o 
depășire de 1,13 la sută, iar la 
reparații capitale de 1,02 la 
sută.... - . w. , . > I ■
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Gheorgbiu-Dej, Cuvîntarea a fost 
sublimată cu puternice și îndelungi 
aplauze și ovații.

Biroul Marii Adunări Naționale 
a supus apoi depulaților un pro
iect de hotărîre pentfu aprobarea 
Raportului cu privire la încheierea 
colectivizării și reorganizarea con
ducerii agriculturii.

La propunerea tovarășului Gbe- 
orghe Gheorghiu-Dej, la votare au 
participat toți cei 11.000 de invi
tați la sesiune.

(Continuare în pag. 7-b)

V. 
panid. (Aplauze puternice). 

Această prețuire i-a revenit 
partidului și guvernului pentru 
devotamentul și consecvența cu 
care slujesc . neobosit înflorirea 
economică și culturală, bună
starea poporului, viitorul său 
fericit, triumful deplin al so-i 
ctalismului și comunismului 
zpre ridicarea pe cea mai înal
tă . treaptă a - patriei noastre 

Socialiste. (Aplauze prelungftejs 
r rtidu nu cunoaște nepo

trivire între vorbă și faptă. Рен 
porul nostru a fost necontenit 
și umilitor înșelat de nes-i 
firetul «i de’g . ш care 
perindat în trecut la cîrma, ță
rii, și ale căror promisiuni 
desfăceau în vînt, 
puful de păpădie.

Partidul nostru, 
clasei muncitoare,
trupul poporului, scl mbp 
doma în faptă, fiecare literS 
din programul său. El nu face 
promisiuni ci planuri; el trans-' 
formă consecvent, an de an, îrt 
realitate vie, visurile genera
țiilor de oameni ai muncii, pens 
tru care atîția luptători și-au 
vărsat sîngele. (Aplauze).

Ați văzut' cu toții aci, din 
tabloul vieții din țara noastră, 
întregit de mărturiile vorbito
rilor cum sub conducerea parti i 
dului, țărănimea noastră co
lectivistă, într-un înălțător a- 
vînt al muncii creatoare și-a

se 
caușoare,

al 
din 
ai-

partid 
trup

Continuare în pag. 8-a)'

rI oîărire
Sesiunea extraordinară a 

Marii Adunări Naționale con
sacrată încheierii colectivi
zării agriculturii aprobă ra
portul prezentat de Preșe
dintele Consiliului de Stat, 
tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, — Tn care se fa
ce un bilanț cuprinzător al 
strălucitelor victorii obținu
te pe drumul construcției 
socialiste șl se trasează 
sarcinile ce stau Tn fața 
întregului popor pentru con
tinua dezvoltare a agricul
turii socialiste.

Marea Adunare Națională 
consideră acest raport un 
îndreptar pentru întreaga 
activitate viitoare a orga
nelor centrale și locale de 
stat, a organelor agricole 
șl a tutu» or oamenilor mun
cii din agricultură.



LwârHc scslMll сИгаогШнагс а Маги Мниагі Naționale
Guvintal tovarășului Gheorghe Apostol

Dragi tovarăși fi tovarășei

Actuala sesiune extraordinară a 
/larii Adunări Naționale, care în

mănunchează în această sală, ală
turi de deputați, delegații țărăni
mii colectiviste, exponenții tuturor 
categoriilor de oameni ai muncii, 
este, prin caracterul său larg re
prezentativ, o adevărată adunare 
a poporului însuți, constituind o 
expresie elocventă a profundului 
democratism al orînduirii noastre 
socialiste.

Această sesiune are, tovarăși, o 
însemnătate deosebită pentru în
tregul nostru popor. Ea va rătnîne 
memorabilă în istoria țării noastre 
care înaintează victorios pe calea 
luminoasă a socialismului și co
munismului. Am ascultat cu toții; 
cu mare atenție și cu profundă 
emoție, Raportul prezentat de to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
care face o analiză științifică 
marxist-leninistă a întregii acti
vități desfășurate de partidul nos
tru pentru transformarea socialis
tă a agriculturii. Victoria de în
semnătate istorică a încheierii co
lectivizării marchează rezolvarea 
celei mai grele și mai complexe 
probleme legate de opera construc
ției socialiste. Tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej a prezentat în 
fața noastră un program amplu 
și concret de dezvoltare continuă 
a agriculturii socialiste, de creș
tere considerabilă în anii ce ur
mează a producției agricole ve
getale și animale.

Acum, cînd facem bilanțul ope
rei de colectivizare a agriculturii, 
ne apare și mai clar că politica 
partidului și statului față de ță
rănime a fost o politică marxist- 
leninistă, justă, clarvăzătoare, uni
tară și consecventă, întemeiata pe 
cunoașterea profundă a realități- 

' lor și particularităților țării noas
tre, precum și pe studierea atentă 
și aplicarea creatoare a experien
ței înaintate a Uniunii Sovietice 
și altor țări "socialiste.

Linia generală politică și pro
gramul concret al partidului în 
vederea reconstrucției socialiste a 
agriculturii au fost elaborate de 
istorica plenară din 3—5 martie 
1949 a C.C. al P.M.R.. care a 
stabilit^ că colectivizarea este parte 
integrantă a întregii opere de cons
truire a socialismului ce necesită 
instaurarea relațiilor socialiste dc 
producție atît la orașe cît și la 
sate, crearea unei economii socia
liste unitare, în plin progres.

I-а baza acestei linii a politicii 
partidului nostru a stat învățătura 
leninistă despre revoluția socialis
tă și construcția noii societăți, te
za sa cu privire la faptul că li
chidarea exploatării și victoria so
cialismului pot fi asigurate „gumai 
printr-o reconstrucție a întregii e- 
conomii sociale, prin trecerea de 
la mica gospodărie producătoare 
de mărfuri, gospodărie individuală, 
izolată, la marea gospodărie ob- 
ștească“.

Este știut că agricultura țării 
noastre era fărîmițată în peste 3 
milioane gospodării individuale. 
Puteam oare cu o astfel de agri
cultură, împărțită în milioane de 
parcele lucrate cu mijloace rudi
mentare, care nu puteau oferi nici 
minimul necesar de existență celor 
ce Ie trudeau, să asigurăm apro
vizionarea cu materii prime a in
dustriei socialiste, în plin progres, 
și a populației muncitoare, în creș
tere de la an la an, cu produse 
agro-alimentare ? Evident că nu. 
Agricultura donunată de mica pro
ducție de mărfuri, care, după cum 
ne învață Lenin, generează neînce
tat relații capitaliste, perpetua 
contradicțiile dintre oraș și sat, 

^împiedica satul să înainteze pe ca
lea progresului, constituia o frînă 
puternică în calea dezvoltării pla
nificate, armonioase, a întregii e- 
conomii naționale.

Singura soluție pentru lichida
rea acestei situații era cea indi
cată de partid : unirea țărănimii 
în marea gospodărie socialistă, care 
creează condiții pentru folosirea 
largă a mijloacelor mecanizate și 
a științei agro-zootehnice, pentru 
dezvoltarea unei agriculturi inten
sive, capabile să asigure mari pro
ducții vegetale si animale, să con

tribuie din plin la ridicarea nive
lului de trai al poporului.

Hotărârile luate la Plenara din 
martie 1949 au stat permanent la 
baza activității practice a partidu
lui, fiind completate și îmbogățite 
mereu, cu noi indicații, măsuri și 
soluții, elaborate pe baza exami
nării temeinice a problemelor și fe
nomenelor noi, apărute în procesul 
transformării socialiste a satului, 
a generalizării experienței pozitive 
acumulate de-a lungul anilor.

O particularitate caracteristică 
a acestei politici a fost atenția 
deosebită acordată principiului le
ninist al trecerii țărănimii pe fă
gașul socialismului în mod treptat, 
pe o cale dt mai simplă, mai u- 
șoară și mai accesibilă pentru ea. 
Este cunoscută oamenilor muncii 
din țara noastră, mai ales din do
cumentele plenarei C.C. al P.M.R. 
din noiembrie—decembrie 1961, 
că anumite elemente aventuriste, 
rupte de realitate, existente în con
ducerea partidului în trecut, au îm
piedicat un timp înfăptuirea indi
cațiilor cu privire la dezvoltarea 
formelor simple de cooperare la 
sate, au zădărnicit crearea întovă
rășirilor, încercind să compromită 
ideea cooperării în agricultură, răs- 
pîndind chiar calomnia că întovă
rășirile agricole, încurajate și spri
jinite de partidul nostru, repre
zintă o deviere de la învățătura 
marxist-leninistă, un pericol pen
tru soarta socialismului la sate. 
Acești oameni străini de viața sa
telor noastre profețeau că țăranii 
vor părăsi gospodăriile colective 
și se vor întoarce în întovărășiri.

Viața, faptele, și-au bătut joc 
de toate pronosticurile absurde ale 
acestora. Aceasta a demonstrat-o 
faptul că, începînd cu anul 1952, 
înființarea întovărășirilor agricole 
a luat un curs puternic, astfel că în 
3 959 existau în întovărășiri peste 
1.700.000 de familii cu aproape 3 
milioane ha. teren arabil. Astfel, 
prin școala întovărășirilor a tre
cut marea majoritate a familiilor 
țărănești. întovărășirile srau do
vedit a corespunde cel mai bine 
dorinței țăranilor de a se convinge 
prin propria lor experiență de a- 
vantajele agriculturii socialiste ; 
ele au creat premisele pentru in
tensificarea : ritmului colectivizării, 
pentru trecerea în masă a țără
nimii, în ultimul timp, de la for
mele simple de cooperate Ia gos
podăria agricolă colectivă.

încheierea colectivizării consti
tuie confirmarea dată de viață în
săși justeței politicii partidului, de
monstrează faptul că ea a fost 
înțeleasă, îmbrățișată și urmată cu 
încredere de întreaga țărănime, care 
s-a pronunțat hotărât pentru calea 
socialismului — calea bunăstării și 
fericirii. Așa cum a arătat tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej in 
Raportul său, în R.P. Romînă so
cialismul a învins definitiv la o- 
rașe și sate, spulberînd pentru tot
deauna speranțele celor care se 
mai mîngîiau cu ideea că „țărăni
mea din Romînia e refractară so
cialismului**.  Numai niște oameni 
care au pierdut cu totul simțul 
realității își puteau închipui aă 
țăranii sînt refractari progresului, 
bunăstării și fericirii. Chiar in 
1957, cind Dobrogea a devenit 
prima regiune colectivizată a țării, 
„vocile**  din străinătate ale duș
manilor socialismului se arătau în
că sceptice cu privire la perspec
tivele socialismului în satele noas
tre, consolîndu-se cu zicala „cu o 
floare nu se face primăvară**.  O 
floare însă vestește primăvara, și 
dacă terenul este îngrijit cu aten
ție și dragoste de un grădinar pri - 
ceput, răsar apoi multe flori. Așa 
s- a întîmplat și în satele noastre, 
care trăiesc acum din plin primă
vara socialismului victorios.

Propunerile cuprinse în expune
rea tovarășului Gheorghe Gheor
ghiu-Dej — și supuse dezbaterii 
sesiunii — referitoare la reorga
nizarea conducerii »agriculturii co
respunzător noii sale etape de dez
voltare, la distribuirea cadrelor de 
specialiști în agricultură și îmbu
nătățirea organizării învățămîntului 
agricol, scot în evidență încă o 
dată cu putere caracterul creator 
al politicii partidului nostru, fap
tul că ea tine permanent seama 

de cerințele noi ridicate de viață.
Principala calitate a noii concep

ții în orientarea și îndrumarea pro
ducției agricole constă în aceea că 
se asigură o conducere științifică, 
competentă și unitară, a întregii 
agriculturi înlăturând astfel prac 
riale birocratice ale formelor or
ganizatorice vechi, mobilizând la 
elaborarea măsurilor pentru ri
dicarea nivelului agriculturii forțe
le cele mai capabile și experimen
tate și în special cadrele legate 
nemijlocit de producție.

Avem convingerea că adoptarea 
de către Marea Adunare Națională 
și aplicarea în viață a legii pen
tru reorganizarea conducerii agri
culturii, vor da roade din plin, 
deschizînd noi posibilități de valo
rificare a marilor rezerve ale a- 
griculturii noastre socialiste, de 
creștere rapidă a producției agri
cole, în vederea aprovizionării in-, 
dustriei cu materii prime și a 
populației cu produse agro-alimen
tare. Colectiviștii, mecanizatorii, 
specialiștii și oamenii de știință, 
toți lucrătorii din agricultură, vor 
simți mai îndeaproape sprijinul și 
îndrumările competente ale noilor 
organe de conducere agricole, ale 
Consiliului Superior al Agricultu
rii și consiliilor -agricole regionale 
si raionale.

Experiența acumulată de Parti
dul Muncitoresc Romîn în proce
sul de transformare socialistă a 
agriculturii, confirmă justețea te
zelor' general valabile ale învăță
turii marxîst-leniniste și, totodată, 
constituie o contribuție la îmbo
gățirea tezaurului teoretic și prac- 

’ tic al marii comunități a țărilor 
socialiste, al mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale.

La elaborarea tuturor măsuri
lor importante, îndreptate spre a- 
plicarea consecventă, creatoare, a 
politicii partidului de transforma
re socialistă a agriculturii, un a- 
port de seamă a adus, în fruntea 
Comitetului nostru Central, tova
rășul Gheorghe ‘ Gheorghiu-Dej 
care, preocupat de asigurarea unui 
viitor de bunăstare și fericire în
tregului popor, a manifestat și ma
nifestă o necontenită grijă și față 
de țărănime, de problemele ei de 
muncă și de viață, de întărirea a- 
lianței muncitorești-țărănești — 
baza de neclintit a orînduirii noas
tre socialiste.

Tovarăși,
In cele ce urmează aș vrea să 

mă refer la unul din factorii esen
țiali ăi procesului colectivizării și 
ai dezvoltării continue în viitor a 
agriculturii noastre socialiste, și 
anume la crearea și întărirea ba
zei tehnico-materiale a agricul
turii.

Plenara din 3—5 martie 1949 a 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn a subliniat că 
pîrghia principală a dezvoltării în
tregii economii pe calea socialis
mului, deci și a transformării so
cialiste a agriculturii, este indus
trializarea socialistă a țării, întă
rirea industriei grele.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej a înfățișat un tablou deosebit 
de convingător cu privire la moș
tenirea pe care a lăsat-o regimul 
burghezo-moșieresc în agricultură, 
ca de altfel și în alte ramuri ale 
economiei naționale. Romînia, pe 
care burghezia și moșierimea le 
plăcea s-o numească „eminamente 
agricolă**,  nu poseda, după statis
ticile din anul 1938, decît un plug 
la trei gospodării țărănești și o 
grapă la patru gospodării. Mai 
mult de o treime a țărănimii nu 
avea nici o vită de munaă. Cinis
mul fără margini al claselor ex
ploatatoare consta în aceea că, 
pe măsură ce înăspreau exploata
rea și jefuirea țărănimii, ruinau 
agricultura, o condamnau înapoie
rii, dădeau vina pentru această 
stare mizerabilă pe așa-zisa „in- 
capacitate**  a poporului nostru de 
a se adapta tehnicii industriale.

După răsturnarea de la putere 
a burgheziei și moșierimii, sub 
conducerea partidului, muncitorii, 
inginerii, tehnicienii, cadrele de 
conducere din industrie ridicate din 
rîndurile clasei muncitoare, au fă
cut însă dovada materială a ta
lentului și capacității lor de a gos
podări fabricile și uzinele —* fără 

burghezie și mai bine decît bur
ghezia — a perseverenței și abne
gației în lupta pentru realizarea 
politicii de industrializare socia
listă a țării — factor principal al 
asigurării progresului tuturor ra
murilor economiei, inclusiv agricul
turii.

Pentru industrializarea țării au 
fost investite în ultimii 11 ani 
peste 104 miliarde lei, din care 
7,5 miliarde în industria construc
toare de mașini.

Așa cum ați auzit din expune
rea tovarășului Gheorghe Gheot- 
ghiu-Dej, producția industrial a 
fost în anul 1961 de aproape 5 ori 
și jumătate mai mare decît în a- 
nul 1949. In anul 1961 produc
ția industriei constructoare de ma
șini, a energiei electrice și a ma
terialelor de construcții a fost de 
peste 12 ori mai mare decît în 
anul 1938, iar a industriei chimice 
de peste 14 ori.

Comparativ cu anul 1938 pro
ducția pe cap de locuitor a fost 
în anul 1961 de circa 59 kg. fonta 
față de 8,5 kg., de peste 114 kg. 
de oțel față de 18,2 kg., iar la 
energia electrică de circa 465 kWt. 
fațS de 72,4 kWh.

Trăinicia și puterea industriei 
noastre este dovedită și de faptul 
că ritmul anual de creștere a pro
ducției globale realizat de între
prinderile constructoare de mașini 
din Ministerul Metalurgiei și Cons
trucțiilor de Mașini în perioada 
1960—1962 crează premisa ca spre 
sfîrșitul anului 1963 — începutul 
anului 1964 să se atingă nivelul 
prevăzut pentru anul 1965 în di
rectivele Congresului al, III-lea 
pentru întreaga ramură.

La unele produse importante aic 
industriei constructoare de mașini 
plapul pe anul 1962 prevede rea
lizarea uaor cantități apropiate sau 
chiar peste nivelul anului 1965 și 
anume : la mașinile unelte pentru 
așchierea metalelor 80 la sută, la 
tractoare 86 la șută, la vagoane 
de marfă 100 la sută, la instalații 
de foraj 104 la sută.

In etapa de transformare socia
listă a agriculturii, în fața indus
triei constructoare de mașini a 
stat ca o sarcină principală înzes
trarea acesteia cu tractoare și 
mașini agricole moderne. Sînt bine 
cunoscute de către țărănimea mun - 
citoare tractoarele fabricate de 
către uzinele din Brașov, combinele 
produse de „Semănătoarea**  din 
București, precum și celelalte ma
șini agricole realizate la Bocșa, 
„Tehnometal**  — Timișoara, „Ma- 
glieru**  — Topleț, „7 Noiembrie*  
Craiova etc.

Pe ogoarele țării noastre lucrea
ză acum 54 mii de tractoare fizi
ce peste 25 mii combine pentru 
păioase, 50 de mii de semănători 
mecanice și alte mașini agricole. 
Gradul de mecanizare a principa
lelor lucrări în gospodăriile co
lective a crescut neîncetat, ajun- 
gînd să fie în anul trecut de pes
te 90 la sută la arat și. la semă
natul cerealelor, de 70 la sută la 
recoltatul acestora și de 76 la sută 
la semănatul porumbului ; în 
G.A.S.-uri aceste lucrări sînt me
canizate aproape în întregime.

Partidul și guvernul au dat o 
mare atenție formării cadrelor de 
muncitori, tehnicieni și ingineri, 
capabili să organizeze și să con
ducă cu pricepere procesul de pro
ducție în întreprinderile construc
toare de mașini agricole. Nume- 
toase cadre din industrie — și 
îndeosebi din uzinele constructoa
re de mașini — au trecut în de
cursul procesului de transformare 
socialistă a agriculturii in S.M.T.- 
uri, G.A.S. și centre mecanice, 
pentru întărirea tehnică și orga
nizatorică a acestora în vederea 
îndeplinirii sarcinilor mari ce le 
reveneau.

Tovarăși.
Ca urmare a sarcinilor sporite 

care se pun în domeniul mecani
zării agriculturii, Ministerul Me
talurgiei și Construcțiilor de Ma
șini și întreprinderile sale specia
lizate trebuie să aibă mereu în a- 
tenția lor modernizarea și perfec
ționarea producției de mașini în 
vederea îmbunătățirii continue a 
caracteristicilor constructive și func
ționale ale acestora, ?entru ridica- 

cea productivității și calității lu
crărilor mecanizate în agricultură.

Conducătorii întreprinderilor 
constructoare de tractoare și ma
șini agricole trebuie să asigure 
condiții pentru ridicarea continuă 
a nivelului tehnic al producției și 
aplicarea celor mai noi procedee 
tehnologice.

Este necesar să fie întărit con 
trolul tehnic de calitate de-a Iun 
gul întregului proces tehnologic, 
pentru înlăturarea deficiențelor pc 
care le mai au unele mașini" și care 
produc greutăți în timpul campa
niilor agricole. Specialiștii Consi
liului Superior al Agriculturii, 
care vor recepționa mașinile la 
locul de producție, au datoria 
să-și mărească exigența, să res
pingă acele produse care nu co
respund prescripțiilor de calitate. 
Constructorii de mașini trebuie să 
urmărească permanent, împreună 
cu specialiștii din agricultură, com
portarea mașinilor în exploatare 
si să ia măsuri de îmbunătățire 
a caracteristicilor tehnice și de ti ■ 
dicare continuă a siguranță în ex
ploatare.

Consiliul Superior al Agriculturii 
trebuie să stabilească din timp ne
voile reale de piese de schimb 
necesare întreținerii parcului de 
mașini, care prezintă un volum 
însemnat în producția uzinelor 
constructoare de mașini. Aceasp 
va evita încărcarea nejustificată 
uzinelor c-u piese de schimb j și 
crearea de stocuri supranormative 
în bazele de aprovizionare ale a- 
griculturii, așa cum șe mai în- 
timpliâ astăzi.

De asemenea, o preocupare a co
lectivelor de muncitori, ingineri și 
tehnicieni din uzinele de tractoare 
și mașini agricole va" trebui să 
fie și pe viitor reducerea .continuă 
a prețului de cost.

Asigurarea coordonării unitare 
a activității științifice și tehnice 
de perfecționare continuă a mași
nilor și tractoarelor cere o strânsă 
colaborare între organele de spe
cialitate ale Ministerului Metalur
giei și Construcțiilor de Mașini și 
ale Consiliului Superior al Agri
culturii.

Măsurile stabilite de recenta ple
nară a C.C. al P.M.R. permit ca, 
paralel cu dezvoltarea parcului de 
mașini și tractoare, cu dotarea 
S.M.T.-urilor și G.A.S.-urilor cu 
noi utilaje mecanizate, să se asi
gure formarea cadrelor necesare 
întreținerii și folosirii cu гло^а- 
ment maxim a acestei maA av^Jii 
a agriculturii socialiste.

Prezintă o deosebită importanță 
indicația cuprinsă în expunerea to
varășului Gheorghe Gheorghiu-Dej 
cu privire la nivelul înalt de cali
ficare pe care trebuie să-l aibă 
mecanizatorii din agricultură, căro
ra le revine îndatorirea dc a cu
noaște ca;acteristicile tehni.c, mo
dul de funcționare a tractoarelor, 
motoarelor, mașinilor și instalații
lor agricole, de a face îngrijirile 
tehnice și executa toate categoriile 
de reparații, de a învăța să execu
te cu ajutorul mașinilor toate lu
crările mecanizate.

Aceasta cere conducătorilor 
G.A.S. și S.M.T. să ia măsuri or
ganizatorice temeinice pentru asi
gurarea ridicării nivelului de pre
gătire tehnică a mecanizatorilor, de 
aceasta depinzînd buna utilizare și 
îngrijire ă parcului de mașini a- 
gricole și tractoare, prelungirea 
duratei de funcționare, sporirea 
randamentului lor.

Trăim, tovarăși, zile istorice, 
înălțătoare. Victoria obținută prin 
încheierea colectivizării agricultu
rii ne apropie și mai mult de o- 
biectivul trasat de Congresul al 
Ш-lea al Partidului nostru : desă
vârșirea construcției socialiste și 
trecerea treptată spre comunism..Ho- 
tăririle plenarei C.C. ai P.M.R. 
și ale sesiunii extraordinare a Ma
rii Adunări Naționale vor da un 
nou avînt luptei poporului nostru 
pentru întărirea puterii economice 
a patriei, pentru înflorirea indus
triei , agriculturii și culturii so
cialiste, sporind contribuția Repu
blicii Populare Romîne la cauza 
întăririi forței și coeziunii marii 
comunitjăți a țărilor socialiste, la 
victoria cauzei păcii în lumea în
treagă. (Cuvintarea a fost . sub
liniată prip puternice aplauze).
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Lucrările sesiunii extraordinare a Marii Muitâri Naționale
Cuvîntul tovarășului Chivu Stoica

Tovarăși dețutați și invitași,

Raportul tovarășului Gheorgbe 
Gheorghiu-Dej prezentat in fata 
sesiunii extraordinare a Marii A- 
dunări Naționale, consacrată în
cheierii colectivizării agriculturii, 
victorie istorică a poporului To
rnio, constituie un strălucit bilanț 

■ al mărețelor realizări obținute de 
oamenii muncii, sub conducerea 
partidului nostru, în făurirea eco
nomiei socialiste unitare, in dez
voltarea tuturor ramurilor eco
nomiei naționale și ridicarea pe a- 
ceastă baza a nivelului de trai al 
poporului.

Urmînd cu consecvență politica 
leninistă de industrializare socia
listă a țării, partidul a pus în 
centrul atenției creșterea cu precă
dere a industriei grele, cu pivotul 
său, construcția de mașini, temelia 
dezvoltării continue a întregii e- 
conomii naționale.

Datorită muncii pline de avînt 
a eroicei noastre clase muncitoare, 
sarcinile stabilite de Congresul al 
ІП-lea al partidului nostru în ce 
privește dezvoltarea industriei, se 
realizează și se depășesc an de an. 
In primii ani ăi pianului șesenal 

.industria noastră socialistă a rea- 
Tzlizat succese însemnate, ritmul 

’ mediu anual de creștere fiind de 
peste 16 la sută, față de 13 la 
sută prevăzut in Directive. Deo
sebit de important este faptul că 
numai sporul de producție ce se 
va obține în primii trei ani ai 

. planului șesenal peste prevederile 
directivelor, este de 36 miliarde 
lei și reprezintă mai mult decit 
dublul întregii producții industria
le a anului 1938.

Succese deosebite s-au obținut 
In ramurile hotăritoare ale indus
triei. In 1961 producția industriei 
constructoare de mașini a fost de 
șapte ori mai mare, a industrie, 
chimice de peste opt ori mai mate 
decit in anul 1950. Planul de t- 
lectrificare de zece ani, elaborat 
din inițiativa tovarășului Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej a fost îndepli
nit, înainte: de termen. Dezvolta
rea ramurilor de bază ale indus
triei a permis promovarea progre
sului tehnic și a adus astfel un 
aport hotărltor la creșterea produc
tivității muncii îa întreaga eco
nomie naționala.

-^.i’Mari sporuri de producție s-au 
realizat în industria bunurilor de 
consum. In anul trecut s-au pro
dus de trei ori mai multe țesături 
de bumbac, de patru ori mai mult 
zahăr și de șapte ori mai mult 
ulei decît în anul 1938.

S-a desfășurat un larg proces 
de reutilare și modernizare a În
treprinderilor, s-au înălțat sute de 
fabrici și uzine, combinate, termo 
și hidrocentrale electrice.

Industrializarea socialistă a ță
rii a permis crearea unei puternice 
baze tehnice-materiale a agricul
turii.

Dublarea în 1962 a producției 
de tractoare față de anul 1959, 
creșterea însemnată a producției 
celorlalte mașini agricole, crearea 
și dezvoltarea industriei de îngră
șăminte chimice, au făurit o te
melie trainică pentru continua 
sporire a producției agricole, Așa 
cum se arată în raport, datorită 
eforturilor depuse de harnica noas
tră țărănime muncitoare, producția 
anuală de cereale boabe a fost 
în 1961 cu 2.600.000 de tone mai 
mare decît media anilor 1934 - 
1938, la floarea-soarclui producția 
a fost de zece ori, iar la sfecla 
de zahăr de șapte ori și jumă
tate mai mare decît media anilor 
1934—1938.

Rezultate remarcabile s-au ob
ținut în creșterea animalelor și 
îmbunătățirea rasei lor, ceea ce 
a permis ca’în 1961 producția de 
lapte să fie cu peste 57 la sută, 
de lină cu peste 47 la sută, de 
came în greutate vie cu 54 la 
sută mai mare decît în 1950. Creș
terea puterii economice a țării se 
oglindește în sporirea, în ultimii 
12 ani, de peste trei ori și ju
mătate a venitului național, ceea 
ce a dat posibilitatea să se chel
tuiască fonduri tot mai importante 
pentru dezvoltarea economiei și 
culturii, pentru cpfltlflWâ ridicare 
6. nivelului de viață a poporului. 
Dublarea salariului reals sporirea 

cu aproape cinci ori a desfacerilor 
de mărfuri prin comerțul socia
list în această perioadă, marele a- 
vînt al construcțiilor de locuințe, 
dezvoltarea rețelei de învățămint, 
ele ocrotire a sănătății, a așezămin
telor de cultură, ilustrează proce
sul de ridicare continuă a po
porului muncitor spre o viață tot 
mai îmbelșugată și mai luminoa
să.

Pe tot cuprinsul țării, oriunde 
îți îndrepți privirea, vezi astăzi 
semnele minunate ale vieții noi, 
marile transformări revoluționare 
aduse de orinduirea socialistă, care 
a învins definitiv, atit la orașe cit 
și la sate.

Marea victorie pe care o săr
bătorim —’ terminarea colectiviză
rii agriculturii —, demonstrează 
mai puternic decît orice clarviziunea 
științifică a liniei stabilite de ple
nara istorică din 3—5 martie 1949 
а C.C. al Partidului Muncitoresc 
Rotnîn.

Partidul nostru a privit de la 
început transformarea socialistă a 
agriculturii ca un proces complex 
și de durată, căci ea însemna tre
cerea țărănimii pe un drum cu to
tul nou, care schimbă profund, mo
dul de viață, metodele și formele 
de muncă ale țărănimii, conștiința 
maselor țărănești, ceea ce nu se 
poate- înfăptui dintr-o dată. De 
aceea partidul, aplicînd creator la 
condițiile țării noastre, genialul 
plan cooperatist al lui Lenin, a 
dat o importanță deosebită folo
sirii întovărășirilor ca o treaptă 
intermediară de cooperare în pro
ducția agricolă, ca o școală care 
deprinde masele țărănești cu or
ganizarea socialistă a muncii și lc 
ajută să treacă, de la această for
mă simplă, la forma superioară, 
gospodăria colectivă.

Faptele ne-au arătat cit de justă 
a fost aceasta orientare a partidu
lui. Cea mai mare parte a țără
nimii a trecut prin școala întovă
rășirilor, acolo s-a convins de a- 
vantajele agriculturii socialiste me
canizate și a făcut apoi pasul mai 
departe la gospodăria colectivă.

Este bine să se știe, tovarăși, 
că victoria • de astăzi a terminării 
colectivizării am fi putut-o sărbă
tori mult mai devreme, dacă în 
aplicarea liniei partidului n-am fi 
avut de întîmpinat serioase pie
dici din partea grupului antiparti
nic fracționist care prof ițind de 
funcțiile ce le avea în conducerea 
partidului și statului, a sabotat, din 
1949 pînă în 1952, constituirea de 
întovărășiri, a frînat mersul trans
formării socialiste a agriculturii.

La plenara din martie 1949, de- 
viatorii nu s-au opus în mod des
chis politicii partidului, au fost 
fățarnici, dar în practică, timp dc 
4 ani de zile au împiedicat apli
carea acestei politici. Ascunzîn- 
du-și poziția antipartinică, ei jon
glau cu o frazeologie revoluționa
ră, care la prima vedere părea 
radicală, dar care ne făcea să ba
tem pasul pe Ioc; pretindeau că în 
construcția socialistă la sate tre
buie să folosim numai forma supe
rioară, gospodăria colectivă, că fo
losirea unor forme inferioare ar fi 
o abatere de la marxism-leninism, 
încercînd prin aceasta să intimideze 
cadrele de partid. Ei au reușii să 
creeze nu puține confuzii, să în
șele un timp buna credință a unor 
activiști de partid și de stat de
votați partidului și poporului. Nu 
tuturor le era: clar că aceasta este 
o linie provocatoare, dogmatică, 
rare nu ține: seama de realitate, 
de faptul că pentru milioanele de 
țărani muncitori e foarte greu să 
treacă . de la gospodăria indivi
duală dierct la gospodăria colec
tivă. Se lăudau că la noi în țară 
avem numai forma superioară de 
cooperație socialistă în agricultu
ră. Dar cîte gospodării colective 
aveam ? Pînă la sfjrșitul anului 
1952 sectorul colectivist nu cuprin
dea decît 165.000 de familii cu 
663.000 ha.

In promovarea politicii antipar
tinice, grupul fracționist începea 
să folosească din ce în ce mai 
mult mijloace de presiune asupra 
țărănimii, de încălcare grosolană 
a liberului consimțămînt, care au 
adus daufie alianței fflUfldtffreștp 
tărlMțtl.

Politică aventuristă â ddViători- 

lot s-a manifestat cu tărie în do
meniul formării fondului central 
de produse agricole al statului. In 
perioada cind mai existau cotele 
obligatorii, ei au încălcat groso
lan principiul cointeresării mate
riale a țărănimii, fixau prețuri la 
cote și la achiziții care nu acope
reau nici cheltuielile de muncă ale 
producătorilor, nu voiau să țină 
seama dacă în unele zone s-au 
obținut recolte slabe din cauza ca
lamităților naturale. Au mers cu 
impunerea planului de cultură pînă 
la gospodăria individuală a micu
lui producător. Nu este de mi
rare că în asemenea condiții, unii 
producători agricoli nu mai aveau 
interes să cultive pămintul, ceea 
ce a contribuit ca uneori să fim 
nevoiți să importăm griu.

Călcînd în picioare politica par
tidului, de întărire a alianței mun- 
citorești-țărănești, grupul fracțio
nist a recurs împotriva țărănimii, 
la mijloace represive, condamnate 
cu toată hotărîrea de partid.

Numai după ce au fost înlătu
rați deviatorii din conducerea par
tidului și din funcțiile de răspun
dere pe linie de stat, s-a putut 
instaura politica justă a partidu
lui de cointeresare materială a 
țărănimii la sporirea producției a- 
gricole. încă în august 1953 parti
dul și guvernul au trecut'la apli
carea indicațiilor înțelepte ale to - 
varășului Gheorghiu-Dej de a pu
ne, la baza relațiilor comerciale in
tre stat și țărănime, contracte câre 
să țină seama de interesele reci
proce ale țărănimii și ale statului. 
In decembrie 1956 cotele au 
fost desființate, s-a generalizat 
sistemul contractelor încheiate prin 
bună învoială, între stat și țărăni
me, care are astfel un cumpărător 
sigur, la prețuri ferme și avanta*  
joaEe.

Ia ce privește»■ gospodăriile de 
stat, elementele fracțicniste mer
geau pe linia compromiterii și des
ființării lor, creindu-le nenumărate 
greutăți materiale și financiare în 
activitatea de producție, pentru a 
putea spune apoi, că statul ar fi 
„prost gospodar1.

Acum ne este mai clar ca ori
când cite daune a adus grupul an
tipartinic maselor țărănești, între
gului popor, statului democrat- 
popular.

Trebuie să vă spunem că nu a 
fost ușor de înlăturat această sta
re de lucruri, cu toate că elemen
tele fracționistc aveau un nivel 
teoretic foarte redus și slabă ca
pacitate organizatorică, nu cunoș
teau țărănimea, problemele agri
culturii și particularitățile țării 
noastre. Nu trebuie uitat că ei a- 
veau o oarecare autoritate de vechi 
activiști, treceau drept lideri, pe 
baza unei false aureole create în 
timpul ilegalității in mod artifiâal, 
care nu corespundea cu inexisten
tele lor merite în mișcarea revo
luționară.

De aceea demascarea lor a mers 
foarte greu. Iși amintesc foarte 
bine tovarășii din conducerea par
tidului ce luptă grea au trebuit să 
ducă petru ani de zile. Numai la 
cîte ședințe interminabile au luat 
parte I

Nu putem să nu subliniem cu 
această ocazie că tovarășului 
Gheorghiu-Dej îi revine meri
tul principal că aceste elemente 
contrarevoluționare au fost demas
cate și înlăturate. Dinsul, a dus în 
acest scop o luptă perseverentă, 
principială, plină de tact și avind 
grijă de a asigura unitatea.partidu
lui.

Nu mai după înlăturarea gru
pului antipartinic s-a putut trece 
la formarea de întovărășiri agri
cole, care au luat repede o mare 
amploare. Intr-un singur an în 
1952 au intrat în întovărășiri 
84.000 de familii cu 187.000 de 
ha., ajungindu-se în 1958 la 
1.400.000 de familii, de trei ori 
mai multe decît erau în acel mo
ment în gospodăriile colective, și 
numărul lor a continuat să crească 
pînă la 1.767.000 de faniilii în 
1959.

Grupul antipartinic pretindea că 
dacă vom crea întovărășiri, țăra
nii vor fugi din gospodării colec
tive in aceste forme inferioare. 
Măsele țărănești au dovedit, ele 
iasele*  Ш âe neîntemeiate cr*u  

asemenea afirmații. Pe măsură ce 
s-iu convins din experiență proprie 
și din experiența gospodăriilor co
lective fruntașe' de avantajele agri
culturii socialiste,' țăranii întovă
rășiți au trecut la gospodăriile co
lective, la început în număr mai 
restrins, dar apoi tendința de trans
formare a întovărășirilor în gos
podării colective a devenit o lar
gă mișcare de masă.

Era și nefiresc să se întimple alt 
fel, căra legile dezvoltării societă
ții conduc nu la trecerea de la for
me superioare la cele inferioare 
ci invers, de la forme inferioare Ia 
forme superioare. Viața a dovedit, 
într-un timp foarte scurt, juste
țea deplină a celor spuse de to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
în Raportul la Congresul al III- 
lea al partidului, cu privire la 
desfășurarea procesului unic, ne
întrerupt, de transformare a înto
vărășirilor în gospodării colective, 
de unire a gospodăriilor colective 
mici în gospodării mai mari, de 
întărire economică a gospodăriilor 
colective, proces care a dus la. 
terminarea colectivizării.

Incepînd de pe la sfîrșitul anului 
1958 și mai ales din 1959, orien
tarea țărănimii spre gospodăria 
colectivă a căpătat din ce în ce 
mai mult un caracter de masă, iar 
în lunile de după plenara din va
ra anului trecut, ritmul colecti
vizării a fost mereu mai rapid, 
pentru că — așa cum am mai 
spus — majoritatea țărănimii a 
trecut prin școală întovărășirilor, 
iar gospodăriile colective fruntașe 
au exercitat o imensă forță de a- 
tracție asupra întregii țărănimi.

Astăzi, în lumina experienței pe 
care o avem, putem spune că dacă 
n-am fi introdus forma întovărăși
rilor, n-am fi sărbătorit acum Vie 
tOria colectivizării totale â agri
culturii.
- înfăptuirea cu succes a trans
formării socialiste a satelor des
chide posibilități nelimitate dez
voltării forțelor de producție în 
agricultură, creșterii producției și 
productivității muncii agricole, în
tăririi și dezvoltării întregii noas
tre economii socialiste, pentru ri
dicarea bunăstării poporului.

In desfășurarea procesului de co
lectivizare s-a ridicat o țărănime 
nouă, cum n-a mai cunoscut isto
ria țării noastre, o țărănime care, 
eliberată de exploatare, stăpînă 
pe rodul muncii’ sale, participă ac
tiv și conștient, in alianță cu clasa 
muncitoare, la conducerea statului.

Tovarăși,
. In raportul său, tovarășul Ghe

orghe Gheorgiu-Dej a subliniat în
semnătatea deosebită a reorganiză
rii conducerii agriculturii, meni
tă să schimbe din temelii vechiul 
sistem de conducere și să-l înlo
cuiască cu altul, care să Cores- 
punctă etapei noi de dezvoltare a 
agriculturii socialiste.

Structura organizatorică a noului 
sistem de conducere, modul său 
de funcționare șînt astfel conce
pute Incit asiguri o conducere u- 
nîtară, calificată și operativă, în 
stare să rezolve cu succes proble
mele mari și complexe ale pro
ducției agricole în condițiile agri
culturii colectivizate. Caracteristica 
esențială a acestui mod nou de 
conducere consta în aceea că or
ganele conducătoare de la Conti*,  
liul Superior și pînă la consiliile 
raionale sînt constituite din cele 
mai calificate cadre, cu o bogată 
experiență practică și care parti
cipă .nemijlocit la procesul de pro
ducție in gospodării colective, gos
podării de stat, stațiuni experimen
tale, S.M.T.-uti, pe întinsele ogoare 
ale patriei, acolo unde se hotă
răște soarta producției agricole.

Chemați fiind în aceste organe, 
specialiștii cei mai buni, oameni 
de știință, președinți de gospodării 
colective, cadre de conducere din 
unitățile agricole ale statului a- 
duc cu ei cunoașterea profundă a 
problemelor producției, spiritul 
nou, creator și combativ, realizează 
un larg schimb de experiență a- 
supra problemelor de bază ale a • 
griculturii țării, regiunii și raionu
lui, completîndu-se reciproc, ela
borează și stabilesc normative, iau 
hotăriri privitul buna desfășurare 

a activității, în vederea înfăptuirii 
sarcinilor puse de partid și guvern 
în fața agriculturii.

După încheierea sesiunilor aces
tor organe, întoreîndu-se la locul 
de producție, ei sînt cei mai com*  
petenți să aducă la îndeplinire ho- 
Eărîrile luate.

O asemenea conducere a agri
culturii nu putea fi exercitată țn 
condițiile sistemului de pînă acum, 
moștenit de pe vremea când în a- 
gricultură, precumpănitoare era 
proprietatea individuală.

Principalul neajuns al vechiului 
sistem constă în aceea că marca 
majoritate a cadrelor dc specia
liști în agricultură erau imobili
zați în birouri și obligați, prin 
stilul de muncă și metodele bi
rocratice și funcționărești, să se 
ocupe mai ales de întocmirea dc 
circulare, instrucțiuni, situații sta
tistice si altele, fără o cunoaștere 
temeinică a realităților de pe te
ren. Și nu este de mirare сД- o 
astfel de activitate era cu totul lip
sită de valoare practică.

In această lumină apare și măi 
evidentă însemnătatea măsurilor pc 
care partidul nostru le-a luat pen
tru îndreptarea spre unitățile pro
ductive a imensei majorități a 
specialiștilor, a oamenilor care prin 
pregătirea lor au misiunea de a 
ti sfătuitori nemijlociți ai țărăni
mii colectiviste, organizatorii ac
tivi, pe baze .științifice, ai produc
ției noastre agricole.

Răspunzînd chemării partidului, 
mii de ingineri agronomi, zoo tehni
cieni, medici veterinari, însuflețiți 
de spirit patriotic și pătrunși de 
adevărata lor menire, lucrează a- 
cum în gospodăriile colective, îi 
ajută pc colectiviști in aplicarea 
metodelor agrozootehnice înainta
te, in organizarea rațională a pro
ducției, contribuind cu toată capa
citatea lor la creșterea producției 
agricole, la dezvoltarea și conso
lidarea gospodăriilor colective, la 
ridicarea întregii agriculturi și în
florirea patriei noastre socialiste.

La rîndul lor colectiviștii, cate 
văd în activitatea neobosită a 
specialiștilor un sprijin deosebit de 
important la dezvoltarea gospodă
riei, îi înconjoară cu dragoste și 
le creează condiții de muncă și 
de trai corespunzătoare.

Avem deplina convingere că in
ginerii .agronomi, zootehaicienii, 
medicii veterinari, hortiviticultorii, 
mecanizatorii vor răspunde cu cins
te încrederii partidului, guvernului, 
țărănimii colectiviste, punîndn-și 
toate cunoștințele și întreaga lor 
putere de muncă în slujba măre
ței cauze de ridicare la un nivel 
mereu mai înalt a agriculturii 
noastre socialiste.

O dată cu măsurile pentru o 
mai bună repartizare și folosire a 
cadrelor de specialiști în agricul
tură —- după cum s-a arătat — 
este necesară o temeinică îmbu
nătățire a învățămîntului agricol 
de toate gradele, care să asigure 
creșterea numărului de cadre, înar
marea lor cu bogate cunoștințe de 
sperâalitate, corespunzător nevoilor 
agriculturii socialiste.

In legătură cu aceasta trebuie 
subliniată in mod deosebit impor
tanța pe care o are în cadrul mă
surilor de îmbunătățire a învăță
mîntului agricol legarea lui tot 
moi strinsă de practica și expe
riența înaintată din marile unități 
de producție ale agriculturii so
cialiste, organizarea temeinică a 
pregătirii teoretice și a practicii 
în producție a studenților și ele
vilor.

Organizarea învățămîntului agro
zootehnic de masă are o imensă 
importanță pentru ridicarea nive
lului de cunoștințe de specialitate 
a întregii țărănimi colectiviste, ceea 
ce va influența nemijlocit dervol - 
tarea producției agricole vegetale 
și animale.

Numai în acest fel se vor putea 
rezolva problemele mari și corn • 
plexe ce stau în fața agriculturii 
noastre socialiste

Tovarăși,
Terminarea colectivizării agricul

turii este rodul alianței de ne
zdruncinat între clasa muncitoare 
și țărănimea muncitoare, alianțn

(Continuare in pag. 4-a)
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Lucrările sesiunii eitraordinarc a Marii Iduuâri Naționale
Tovarăși deputați și deputa

te, tovarăși invitați la această 
sesiune extraordinară a Marii 
Adunări Naționale,

Sînt întru totul de acord cu 
expunerea prezentată de tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
în cadrul actualei sesiuni ex
traordinare a Marii Adunări 
Naționale. Conținutul expune
rii oglindește politica justă a 
partidului nostru pentru dez
voltarea forțelor de producție 
socialiste în etapa actuală de 
construire a socialismului tn 
patria noastră.

Prin încheierea cu succes a 
operei de transformare socia
listă a agriculturii, relațiile de 
producție socialiste au învins 
definitiv și la sate. Această 
victorie de importanță istorică 
se datorește aplicării cu con
secvență de cățre partidul nos
tru ă învățăturii leniniste eu 
privire Ia transformarea socia- 

/ listă a agriculturii. Ea demon
strează încrederea nețărmurită 
a țărănimii muncitoare în po
litica înțeleaptă a partidului, 
creșterea conștiinței socialiste 
a țărănimii, întărirea continuă 
a alianței dintre clasa munci
toare și țărănimea muncitoare, 
ca rezultat al politicii înțelep
te a partidului nostru, al mun
cii organizatorice desfășurate 
de organele și organizațiile de 
partid și al muncii devotate a 
activiștilor de partid.

Prin înfăptuirea colectiviză
rii agriculturii țărănimea noas 
tră muncitoare, care în trecut, 
sub regimul burghezo-moșie
resc era crunt exploatată șl 
trăia în neagră mizerie, a pă
șit astăzi pe o nouă cale care 
li asigură o viată îmbelșugată 
și fericită. *

Propunerile prezentate în 
legătură cu reorganizarea con
ducerii actuale a agriculturii, 
exprimă preocuparea perma
nentă a conducerii partidului 
nostru și în special a tovară
șului Gheorghe Gheorghiiț-sPej 
pentru a asigura acesteia o 
conducere strîns' legată de pro
blemele practice, potrivit ne
cesităților actualei etape de 
dezvoltare.

Reorganizarea conducerii a- 
griculturii de sus și pînă jos 
reprezintă o schimbare fun
damentală a metodelor șl sti
lului de muncă. Noua formă de 
conducere proipusă va asigura 
o conducere științifică, com
petentă, pe toate treptele, a 
întregului proces de producție 
agricolă, ceea ce va avea ca 
urmare consolidarea organiza
torică și economică a unități
lor socialiste 'din agricultură.

Consiliul superior al agri
culturii, consiliile agricole re
gionale și raionale constituie 
o formă superioară de condu
cere tocmai pentru faptul că 
din aceste organe vor face 
parte un număr mare de cadre 
dintre cele măi capabile, cu o 
înaltă calificare, care mun
cesc direct în unitățile unde 
se hotărăște soarta producției 
agricole, asigurînd astfel o 
conducere directă, operativă', 
concretă si eficace.

Tovarăși,
In realizarea sarcinilor pre

văzute de Directivele Congre
sului al Ш-lea al Partidului 
(Muncitoresc Romîn în legătură 
cu dezvoltarea bazei tehnice- 
măteriale a socialismului, un 
rol important revine indus
triei petrolului și chimiei, pre- 
rcum și transporturilor și te
lecomunicațiilor, ca ramuri im- 
i portante ale economiei noas
tre socialiste.

Deoarece răspund în Consi
liul de Miniștri de aceste sec
toare, aș vrea să mă refer în 
•cele ce urmează la aportul pe 
care l-a adus și pe care tre
buie să-l aducă industria chi
mică și transporturile la dez
voltarea producției agricole.

Conducerea partidului și gu
vernului a acordat și acordă 
o atenție deosebită dezvol
tării unei puternice indus
trii chimice moderne, card sS 
permită valorificarea din plin 
a resurselor n&ttffid® hW ț ffl,

pentru a asigura astfel agri 
culturii tot ceea ce îi este ne
cesar în vederea realizării în 
cel mai scurt timp posibil a 
unui belșug de produse agro- 
alimentare.

Ca urmare a aplicării con
secvente a liniei partidului în 
domeniul dezvoltării industriei 
chimice s-a ajuns ca în anul 
1961 valoarea producției glo
bale a acesteia să crească de 
14 ori față de anul 1938. A- 
ceastă creștere importantă a 
producției chimice s-a realizat 
in urma construirii pînă în a- 
nul 1961 a 22 combinate și u- 
zine chimice și a 60 instalații 
și secții noi în uzinele existente.

In anul 1961 s-a înregistrat 
o creștere a producției față de 
1948 de peste 470 ori la îngră
șăminte chimice, de 234 ori la 
antidăunători, de 32 ori la a- 
moniac, creșteri importante 
obținîndu-se și la alte produse.

In anul 1962 industria chi
mică va livra agriculturii 620 
mii tone îngrășăminte chimice 
Și aproximativ 15 mii tone 
antidăunători.

Pentru viitor, industria chi
mică, pe baza sarcinilor sta
bilite de Directivele Congresu
lui al Ш-lea al Partidului 
Muncitoresc Romîn. va înre
gistra o creștere importantă 
tn producția îngrășămintelor 
chimice, astfel că în anul 1965 
va ajunge la o producție de 
2.000.000 tone îngrășăminte a- 
zotoase și fosf atice (adică 
500.000 tone exprimat în sub
stanță activă).

Descoperirea în ultimul an 
a unor importante zăcăminte 
de săruri de potasiu în Mol
dova, deschide perspectiva ca 
după anul 1965. cînd toate lu
crările miniere vor fi termina
te. să fie asigurate din pro
ducție proprie si îngrășămin- 
tele de acest fel.

In producția de îngrășămin
te chimice si antidăunători 
din țara noastră s-au obținut 
reale îmbunătățiri, щ ultimii 
'ani s-au produs îngrășăminte 
cu o concentrate mai mare în 
substanță activă. îngrășăminte 
granulate și antidăunători cu 
eficacitate sporită.

Folosirea îngrășămintelor chi
mice și a antidăunătorilor con
stituie o necesitate pentru ob
ținerea unor sporuri impor
tante de produse agricole. Ex
periența de plnă acum dove
dește eficacitatea și rentabili
tatea folosirii raționale a în
grășămintelor. Astfel, la G.A.C. 
Cornești, pe sol podzol, pro
ducția de porumb a fost de 
4094 kg. la ha. pe teren neîn
grășat, pe cînd prin folpsirea 
unei cantități de 150 kg. azo
tat de amoniu la ha. produc
ția a crescut Ia 5913 kg. la ha., 
adică cu 44 la sută, iar cu 300 
kg. azotat la ha. producția a 
crescut la 6539 kg. la ha., a- 
dică cu 60 la sută.

— La G.A.S. Livada din re
giunea Maramureș, pe podzol 
degradat, administrîndu-se 150 
kg. azotat de amoniu și 120 
kg. superfosfat la ha. s-a ob
ținut un spor de recoltă față 
de terenul neîngrășat de 1500 
kg. porumb, cefea ce înseamnă 
că la 1 kg. Substanță activă 
s-a obținut un spor de 19 kg. 
porumb.

—- De asemenea la G.A.S. 
Oarda — Hunedoara, pe alu
viune podzolică s-a obținut o 
creștere de 37 la sută la’ po
rumb cu 150 kg. azoțat de a- 
moniu la ha. și de 64 la sută 
cu 300 kg. azot'at de amoniu 
la ha.

— La culturi de grîu de 
toamnă, pe un teren îngrășat 
cu 150 kg. azotat de amoniu 
și 300 kg. superfosfat la ha. 
s-a obținut o producție de 
3220 kg. față de 2500 kg. la 
ha. pe un teren neîngrășat, 
sporul cie recoltă fiind de pes
te 700 kg.

— La .G-A.S. Bucșani din re- 
giuneâ’ București, la cultura 
de grîu folosindu-se 100 kg. 
azotat de amoniu s-a obținut 
un spor de 600 kg. grîu la ha., 
8k«neW К 1 kg. de lngrășămlnt

Cuvîntul tovarășului Alexandru Drăghici
s-a obținut un spor de 6 kg. 
grîu.

Aplicarea îngrășămintelor chi. 
mice la culturile de plante 
tehnice conduce la rezultate 
favorabile importante. Astfel, 
la 1 kg. azotat de amoniu s-a 
obținut un spor de recoltă de 
69 kg. cartofi, sau 36 kg. sfeclă, 
sau 7 kg. tutun.

— La G.A.S. „Octombrie Ro
șu" din regiunea Brașov, la 
cultura de sfeclă de zahăr, fo
losindu-se 35 kg. substanță 
activă azot și fosfor la ha. a 
rezultat un spor de 5.175 kg., 
adică pentru 1 kg. îngrășămint 
substanță activă — 148 kg. 
sfeclă.

• ☆
Pentru combaterea dăună

torilor din agricultură, indus
tria chimică! livrează cantități 
importante de insecticide și 
fungicide. In anii viitori se 
vor obține insecticide selecti
ve cu eficacitate mărită și 
ierbicide care vor fi folosite 
în culturile de grîu și porumb 
pentru nlivitul chimic.

Ca să ne dăm seama de im
portanța folosirii insecticidelor 
în combaterea dăunătorilor 
este bine să ne amintim ce pa
gube enorme provocau în tre
cut invaziile de lăcuste. Prin 
folosirea largă a insecticidelor, 
sîntern în măsură să înlătu
răm Cu totul asemenea cala
mități cu cheltuieli minime. 
In asemenea condiții cu insec
ticide în valoare de 192 lei se 
Doăte asigura la ha. o recoltă 
în valoare de cca. 2000 lei.

Combătîndu-se cu insecticide 
larvele cărăbușului de Dobro- 
gea de către G.A.C. ,.Mircea 
Vodă" din regiunea Dobrogea, 
pe o suprafață de 133 ha. po
rumb s-a obținut a producție 
medie de 2.637 kg. la ha. față 
de 1.045 kg. cît s-a obținut 
pe o tarla învecinată -care tiu 
a fost tratată.

Se știe că una din condițiile 
pentru Valorificarea la prețuri 
suplimentare a fructelor la ex
port este aceea ca ele să nu 
fie atacate de dăunători și de 
boli. Din analiza economică 
făcută în raionul Bistrița re
zultă că dacă stropirea la 
meri se aplică la timp și în 
mod corect se obțin venituri 
suplimentare de neste 10.000 
lei la ha. numai din diferența 
de calitate a fructelor.

Aplicarea la timp a trata
mentelor pentru combaterea 
bolilor și dăunătorilor din li
vezi și vii prin metoda aver
tizării contribuie atît la spo
rirea recoltelor și îmbunătăți
rea calității acestora, cît și la 
reducerea cheltuielilor efectua
te. Metoda avertizărilor în pro
tecția plantelor permite să se 
reducă 3—4 tratamente anuale 
la livezi și l-“-2 tratamente la' 
vii, Prin reducerea unui sin
gur tratament, numai în pod
goria Odobești se realizează e- 
conomii de peste 4.000.000 lei. 
Prin urmare combaterea rațio
nală a bolilor și dăunătorilor 
este pe deplin realizabilă, fie
care leu cheltuit pentru pro
tecția plantelor ăducînd veni
turi suplimentare de pînă la 
10 lei, iar în unele cazuri chiar 
măi mult.

☆
Pentru sectorul zootehnic ăl 

agrîqulturii, industria chimică 
livrează 72 sortimente de me
dicamente pentru combaterea 
bolilor parazitare șl a celor 
contagioase la animate, dife
riți stimulatori de creștere și 
produse pentru îmbogățirea 
furajelor în vitamine și pro
teine. In acest scop s-a mărit 
producția de medicamente de 
uz proteinar și s-a pus în func
țiune prima unităte de drojdie 
furajeră din îeșii reziduale de 
la fabricarea celulozei.

Prin folosirea stimulatorilor 
de creștere (antibiotice și vi
tamine) se obține un spor de 
greutate la purcei de 10—14 la 
sută; la păsări de 13—15 la sută 
și la miei sugari de 11 la sută, 
contribuind totodată și la scă
derea mortalității. Folosirea cu 
succes a ini ăfeămir зіпг chi

mice, a insecticidelor, fungici
delor, ierbicidelor și a stimu
latorilor de creștere în condi 
țiile agriculturii noastre socia
liste a devenit astăzi posibilă 
întrucît unitățile agricole dis
pun de cadre de specialitaip 
cu înaltă calificare, cadre qp 
sînt în măsură să asigure a- 
plicarea mijloacelor agrochi- 
mice în mod științific, lucru 
ce nu era posibil a se realiza 
de către țăranii care își lucrau 
în mod individual pămînturile.

☆
Problemele principale care 

stau astăzi în fața industriei 
chimice în domeniul produse
lor pentru agricultură sînt pe 
de o parte realizarea produc 
ției în volumul prevăzut de 
Directivele Congresului ăl III- 
Iea al P.M.R. și pe de altă par
te îmbunătățirea continuă a 
calității produselor, realizarea 
de sortimente concentrate ș1 
cu conținut de mai multe sub
stanțe active, potrivit specifi
cului solurilor din țara noas
tră. Va trebui dată o atenție 
deosebită dezvoltării în timp 
cît mai scurt a producției de 
îngrășăminte azotoase care în 
momentul de față sînt într-un 
raport necorespunzător față de 
îngrășămintele fosfatice. Va 
trebui extinsă producerea de 
îngrășăminte granulate care 
permit o mai bună manipulare 
și aplicare.

Industria chimică are, rde ă- 
semenea, sarcina să rezolve 
realizarea de produse eficace 
pentru combaterea buruienilor 
în culturile de porumb, nece
sare îndeosebi la plivitul chi
mic, care va elimina munca 
atît de grea a prășitului.

Tovarăși,
Dezvoltarea impetuoasă a e- 

conomiei naționale în anii con
strucției socialiste a determi
nat și o creștere a activității 
în transporturi și telecomu- 

, nicații.
Transporturile au făcut față 

cu succes creșterii producției 
industriale și agricole. Trans
porturile de produse agricole 
vegetale reprezintă în anul 
1962 pentru grupele de produ
se cereale și sfeclă de zahăr 
circă 7 la sută din volumul to
tal de transport, ele fiind con
centrate în majoritate pe o 
perioadă scurtă din an.

In cadrul campaniilor de în- 
sămînțări și de strîngere a re
coltelor, întreprinderile de 
transport au asigurat mijloa
cele necesare pentru efectua
rea transporturilor de cereale 
în condiții optime, lucru ce a 
fost posibil prin pregătirea din 
timp a parcului de vagoane și 
autocamioane.

In ultimii a pi s-'a realizat 
telefonîzarea tuturor gospodă
riilor agricole 'de stat, a sta
țiunilor de mașini și tractoare 
și a unui număr de gospodării 
agricole colective, s-au asigu
rat cu prioritate legături tele
fonice unităților agricole în 
campaniile de însămînțări și 
de strîngere a recoltelor.

In transportul auto s-a rea
lizat o creștere continuă S 
parcului de exploatare’, potri
vit cerințelor crescînde de 
transport.

Pentru a se dota parcul de 
transport auto și Йе tractoare 
cu anvelopele necesare, în a- 
cest an va intra în funcțiune 
noua uzină’ de anvelope de la

Cuvîntul tovarășului Chivu Stoica
mai strîns unite în jurul gloriosului(Urmare din pag. 9-a)

făurită și călită în luptele pentru 
pămînt, libertate și socialism. O 
dată cu aceasta „în Republica 
Populară Romînă — așa cum se 
arată în raportul prezentat — so
cialismul a învins definitiv la ora
șe și sate". Se deschid mărețe 
perspective pentru un при și pu
ternic avînt creator al poporului 
muncitor care, însuflețit de pa
triotism fierbinte, este hotărît să 
înalțe tot mai sus edificiul socia
lismului în patria noastră.

Clasa muncitoare, țărănimea co- 
lectivistă, intelectualitatea sînt tot 

Popești Leordeni, care va avea 
o producție anuală de І.ѲООДТОО 
buc. anvelope. Tot în acest an 
vor intra în funcțiune insta
lațiile de cauciuc sintetic de 
Ia Combinatul chimic Onești, 
care în anul 1965 vor produce 
la întreaga capacitate — 50.000 
tone pe an, eliminîndu-se prin 
aceasta importul de cauciuc 
sintetic.

☆
Realizările din primii doi 

ani ai planului de șase ani șl 
planul pe anul 1962 arată că 
în cadrul industriei petrol-chl- 
mie, în transporturi și teleco
municații, există condiții pen
tru ducerea la îndeplinire a 
sarcinilor trasate prin Directi
vele celui de-al ЦІ-lea Con
gres al Partidului Muncitoresc 
Romîn.

Pentru aceasta este însă ne
cesar ca toți lucrătorii din a- 
ceste sectoare ale economiei 
să-și îndrepte eforturile spre 
rezolvarea principalelor pro
bleme ce stau în fața lor.

Astfel, în industria chimică 
va trebui să se urmărească cu 
toată atenția -îndeplinirea o- 
bligațiilor privind livrarea că
tre agricultură a produselor 
prevăzute în planul de 6 ani 
și pentru aceasta fiind necesar., 
a se urmări îndeosebi: x'

— întocmirea la termenele 
prevăzute în plan a documen
tațiilor tehnice pentru noile 
investiții;

— darea în producție a noi
lor instalații și unități indus
triale la termenele sau chiar 
înainte de termenele prevăzu
te în plan;

realizarea în timpul cel1 
mai scurt a ;apî ittăților și a 
indicilor tehnico-economici pre. 
vă£uți în proiectele noilor in
stalații:

— extinderea tehnicii noi la 
'unitățile existente prin utili
zarea experienței cîștigate Ia 
Instalațiile moderne și folosi
rea rezervelor interne ale in
stalațiilor în funcțiune, în ve
derea măririi eficacității eco
nomice a acestora șl a crește
rii productivității muncii;

— realizarea 'de către indus
tria de petrol a sortimentelor 
de carburanți și lubrifianțî de 
calitate superioară, necesare 
agriculturii și aprovizionarea 
la timp și în cantități sțț I- 
ciente a unităților agricole so
cialiste.

In transporturi este necesar ?
— Să se ia măsuri organiza

torice pentru satisfacerea rit
mică a cerințelor beneficiari
lor de transport în timpul' 
campaniilor de lucru, pentru 
ca astfel să se âsigure trans
portul la timp și în bune cbln- 
dițiuni a proTduselor agricole.

Tovarăși,
Cunoscînd rolul important al 

industriei chimice, al trans
porturilor și telecomunicațiilor, 
în cadrul dezvoltării multila
terale a eednomiei naționale, 
muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii din aceste ramuri, urmînd 
directivele partidului și gu
vernului nostru, vor іпйерііпі 
cu cinste sarcinile mărețe ce 
Ie revin, aducînh astfel contri
buția lor la Sezvoltarea agri
culturii socialiste, la marea o- 
peră de desăvîrșire a construi
rii socialismului în patria noas
tră.

(Cuvîntarea a fost sublinia
tă prin puternice aplauze).

nostru partid, al Comitetului său 
Central în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheo'rghiu-țDej, cate re
zolvă în spiritul marxism-lenînis- 
mului problemele desăvîrșirii cons
trucției socialiste și creării premi
selor pentru trecerea treptată la 
comunism.

Votez cu toată încrederea adop
tarea Raportului prezentat de to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
și a proiectului de lege supus Ma
rii Adunări Naționale. (Cuvîntarea 
a fost subliniată cu puternice a*  
plauze).



STEAGUL ROgD _______

ІшгдгПс sesiunii citraordiiiarc a Marii Munari Naționale
Cuvinte! tovarășului Leonte Răutu

Tovarăși deputat! și invitați,

Caracterul neobișnuit al se
siunii noastre, la care partici
pă, alături de deputății Marii 
Adunări Naționale, mii de lu
crători din agricultură veniți 
din toate regiunile țării, se da
torează însemnătății excepțio
nale a evenimentului istoric pe 
care-1 sărbătorim: strălucita 
victorie a socialismului la sate, 
încheierea colectivizării agri
culturii.

Raportul prezentat de tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
a făcut bilanțul uriașei acti
vități desfășurate cu tenacita
te și abnegație, timp de 13 
ani. de organele și organiza
țiile noastre de partid, de or
ganele de stat, de activul și 
membrii de partid, de oamenii 
muncii de la orașe și sate, 
pentru înfăptuirea acestei vic
torii, prin care în societatea 
noastră se lichidează 'diver
sitatea de formații social-eco
nomice si se făurește economia 
socialistă unitară, bazată în 
Întregul ei pe relații socialiste 
de producție.

Cei ce participă! la sesiunea 
noastră au recunoscut cu bu
curie și îndreptățită mîndrie. 
ttn acest minunat bilanț și a 
părticică din propria lor mun
că, din propriile lor străduințe.

In activitatea depusă pen
tru construcția socialistă la 
sate s-au manifestat din plini 
trăsăturile caracteristice ale 
partidului nostru: fidelitatea 
nestrămutată față 'de teoria 
marxist-leninistă, față de 'айе- 
vărurile ei universal valabile, 
unită cu spiritul profund crea
tor, străin oricăror dogme, în
temeiat pe cunoașterea apro
fundată a realității, S cerințe
lor dezvoltării sociale, potrivit 
condițiilor concrete ale țării 
noastrd.

La plenara din martie 1949, 
tovarășul GheOTghiu-Dej, ex- 
punind programul de luptă ăl 
partidului pentru întărirea a- 
lianței clasei muncitoare cu 
țărănimea muncitoare și trans
formarea socialistă a agricul
turii, sublinia, ca ideie călăuzi
toare a acestui program, că 
„socialismul nu se poate cori- 
sțgjV numai la oraș, sarcina 
construirii socialismului și a 
înlăturării exploatării capita
liste se pune la țară, ca și la 
oraș. Construirea socialismului 
cuprinde și transformarea эо- 
cialistă a agriculturii... trebuie 
să mergem pe calea înlătură
rii contradicției câte apare în 
împrejurările cînd la orașe se 
dezvoltă socialismul, în timp 
ce la țară rămîne predomi
nantă mica gospodărie indivi
duală".

Construirea socialismului îa 
, sate nu e un lucru ușor: 'a- 

ceasta este sarcina cea măi 
complexă a revoluției socialis
te. La Orașe sarcina lichidării 
capitalismului este ușurată de! 
faptul că însuși capitalismul 
pregătește condițiile trecerii1 
la socialism, în industrie, da
torită1 concentrării mijloacelor 
de producție în mîinile unui 
număr restrîns Se capitaliști, 
cît și concentrării în mările' 
Întreprinderi industriale a u- 
hor mase de muncitori învățați 
să munce'ăscă în comun, să 
acționeze unit, hotărît și or
ganizat.

De aceea, în țara noastră, 
curînd după cucerirea întregii 
puteri de către oamenii mun
cii, s-a putut înfăDtul într-o 
singură zi naționalizarea in
dustriei, transformarea ei în 
bun comun al poporului.

Cu totul altfel stau lucru
rile la țară, deoarece, așa cum 
spunea Lenin, „să faci dintr-o 
dată ca o agricultură bazată? 
pe gospodării individuale să 
devină o agricultură colectivă 
șl să capete forma de mare 
producție pe scara întregului 
stat, să înfăptuiești dintr-o 
dată. într-un timp scurt, acest 
lucru este desigur eu nepu
tință..^

Dar oricît de complexă și de 
dificilă ar fi această Sarcină, 
realizarea ei este obiectiv ne
cesară, obiectiv obligatorie pen
tru triumful socialismului. Nu 
pot fi menținute vreme înde
lungată existența pe de o parte 
a unei industrii socialiste, a 
transporturilor socialiste, a sis
temului financiar bancar so
cialist, iar pe de altă parte, 
a micii producții de mărfuri 
în agricultură; orinduirea 
populară nu se poate sprijini 
vreme îndelungată pe aerate 
două baze social-economice, 
profund diferite.

Să ne imaginăm în ce stare 
s-ar fi găsit astăzi economia 
noastră națională, societatea 
noastră, întreaga viață a po
porului, dacă mica producție 
de mărfuri ar fi continuat să 
predomine în agricultură.

Mica producție de mărfuri 
nu poate folosi tehnica înain
tată, cuceririle științei, nu poa
te utiliza în mod rațional for
țele de muncă; ea înseamnă 
înapoiere, producții scăzute, 
nivel scăzut de viață pentru 
majoritatea țărănimii.

Ea înseamnă menținerea u- 
nor grave piedici în calea dez
voltării industriei, deoarece 
nici mica gospodărie țără
nească, parcelară și nici gos
podăria chiaburească nu sînt 
în stare să asigure aprovizio
narea cu materie primă a in
dustriei socialiste în furtunoa
să dezvoltare, nu pot face față 
cerințelor sporite de consum 
legate de creșterea numerică a 
proletariatului, dezvoltarea o- 
rașelor, sporirea populației. Și, 
în sfîrșit, existența micii pro
ducții de mărfuri, cu caracte
rul ei haotic, împiedică orga
nizarea planificată a întregii 
economii, dezvoltarea ei pro
porțională, armonioasă.

Pe plan Social, mică produc
ție de mărfuri generează ca
pitalismul „în mod spontan și 
în proporție de masă". Ea a- 
limentează necontenit ri nd urile 
celei mai numeroase, celei maî 
hrăpărețe clase capitaliste, — 
chiabur  imea, — exploatatoarei 
nemiloasă a maselor țărănești, 
dușmană înverșunată a puterii 
populare. Cu alte cuvinte, cită 
vreme există mica producție de 
mărfuri, pozițiile capitalismu
lui nu pot fi definitiv lichidate, 
după cum nu poate fi definitiv 
lichidată primejdia restaurării 
vechilor rînduieli.

Partidul nostru a arătat de 
tla început că există un singur 
drum pentru victoria deplină 
a socialismului: lichidarea de
finitivă a exploatării omului de 
către om, trecerea treptată de 
la mica producție de mărfuri 
la marea agricultură socialistă.

Este meritul partidului, al 
conducerii sale în frunte cu to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, de a fi trasăt și fundamen
tat științific, călăuzindu-se dui- 
pă genialul plan cooperatist 
al lui Lenin, căile transformă
rii socialiste a agriculturii în 
țara noastră.

Acum, după 13 ani, in lumi
na experienței istorice dobîn- 
dite, putem aprecia pe deplin 
justețea liniei elaborate de 
partid, linie întemeiată pe în
tărirea continuă a alianței 
dintre clasa muncitoare și ță
rănimea muncitoare, pe îngră
direa economică1 a chiaburimii 
In scopul eliminării ei trepta
te, pe munca răbdătoare des 
convingere a țărănimii munci
toare și folosirea treptelor in
termediare în vederea trecerii 
la gospodăria agricolă colec
tivă, pe o permanentă preocu
pare pentru crearea bazei teh
nice și pregătirea cadrelor de 
specialiști, necesari agriculturii 
socialiste, pe dezvoltarea sis
tematică a schimbului de măr
furi între oraș și sat, pe baza 
cointeresării materiale a țără
nimii muncitoare în sporirea 
producției agricole.

Așa cum nu o dată s-a în- 
tîmplat în îndeluingata istorie 
a mișcării muncfforești revo

luționare, această linie S-a a- 
f ir mat și a învins în lupta dîr- 
ză, neabătută împotriva duș
manilor ei.

Dacă vom analiza linia pe 
care grupul antipartinic Pau- 
ker-Luca a contrapus-o liniei 
leniniste a partidului, dacă o 
vom despuia de spoiala dema
gogiei, a frazelor pseudo-radi
cale, pseudo-revoluțlonare, vom 
vedea că această politică aven
turistă, antisocialistă în esența 
ei, fera îndreptată tocmai îm
potriva elementelor fundamen
tale ale politicii partidului la 
sate, așa cum au arătat și alți 
vorbitori, activitatea lor pro
vocatoare în domeniul rela
țiilor între stat și țărănime — 
cote, prețuri, ș.a.m.d. — ducea 
la subminarea cointeresării ma
teriale a țărănimii, punea în 
primejdie însăși alianța dintre 
clasa muncitoare și țărănimea 
muncitoare, temelia puterii 
populare. In ce privește trans
formarea socialistă a agricul
turii, ei căutau să împingă 
lucrurile, spre încălcări groso
lane ale liberului consimțămînt 
al țărănimii muncitoare, spre 
sărirea peste etape, spre neso
cotirea formelor intermediare 
de trecere spre gospodăria co
lectivă.

Nu am făcut parte în acea 
vreme din Biroul Politic, dar, 
prin munca pe care o îndepli
neam, am cunoscut multe din 
aspectele acțiunii organizate 
de Ana Pauker pentru a ză
dărnici trecerea la formarea 
întovărășirilor agricole. zImî a- 
mintesc de o ședință, unde fi
ind ’aspru criticată pentru că 
vreme îndelungată a ținut în
chis în sertar statutul model 
al întovărășirilor fără să-1 fi 
dat publicității, ea a ajuns să 
afirme, drept justificare, că 
n-ar fi găsit, chipurile, hîrtia! 
necesară pentru tipărirea a- 
cestul statut !

Ce urmări a avut sabotarea 
înființării întovărășirilor de 
către grupul Pauker-Luca, ca
re a folosit în acest scop pîr- 
ghiile pe care le acaparase în 
conducerea de partid și de 
stat, se poate vedea din dina
mica dezvoltării sectorului so
cialist al agriculturii în1 pri
mii ani.

Departe de a fi stimulat miș
carea de masă spre gospodă
ria colectivă, așa cum pretin
deau Pauker și Luca, neînde- 
pllnirea hotărîrilor partidului 
privind formarea întovărășiri
lor ă determinat o dezvoltare 
extrem de înceată a procesu
lui de transformare socialistă1 
a agriculturii, aproape o stag
nare căreia i s-a pus capăt1 
abia atunci cînd grupul anti
partinic a tost zdrobit și s-ă 
luat curs spre înființarea de 
întovărășiri agricole (1952).

Faptele la care ne referim au 
rămas astăzi de domeniul tre
cutului, dar este’ util și nece
sar ca ele să fie rememorate 
pentru a se’ arăta cum S luptat 
partidul pentru aplicarea li
niei sale leniniste, înfrîngînd 
acțiunile criminale ale dușma
nilor ei; cît de justă1, realistă, 
profund gîndită s-ă dovedit a 
îi politica partidului nostru, 
exemplu de contribuție crea
toare la tezaurul comun de gîn- 
dire și practică revoluționară 
al mișcării comuniste.

Țărănimea muncitoare a ur
mat cu încredere partidul care 
și-a aplicat politica neabătut, 
an de an, fără’ a forța lucru
rile, dar și fără a bate păsul 
pe Ioc, determmînd creșterea 
continuă a sectorului socialist 
al agriculturii, lichidarea de
finitivă a exploatării omului 

, de către om în țara noastră, 
mări succese în construcția e- 
conomică, victoria socialismu
lui la sate.

Drapelul socialismului flutu
ră biruitor deasupra orașelor 
și satelor noastre !

Am aflat că ziarul englez 
„Times", publicînd relatarea 
despre sesiunea noastră a tri
misului său special lă Bucu

rești, remarcă satisfacția care 
domnește aci în legătură cu 
faptul că în Romînia, „în ciu
da colectivizării, producția nu 
a avut de suferit". „Acest lu
cru — menționează ziarul — 
este un succes și probabil și 
motivul pentru încrederea lor 
față de viitor".

In aprecierile ziarului brita
nic, aproape totul rate exact. 
O corectură se impune însă : 
producția agricolă nu numai 
că nu a avut de suferit dar a 
crescut continuu, și aceasta nu 
„in ciuda", ci tocmai datorită 
colectivizării • agriculturii, da
torită faptului că țărănimea a 
pășit pe călea socialismului; 
iar ceea ce s-a realizat pînă 
ăcum în privința creșterii pro
ducției agricole este numai un 
început.

Tovarăși,
Socialismul nu determină nu

mai avîntul economic, el este 
și aducător de lumină, deschi
zător de noi orizonturi minții 
omenești. Conducînd opera de 
făurire și dezvoltare a econo
miei socialiste, partidul s-a 
preocupat cu neslăbită atenție 
de revoluția culturală, de for
marea conștiinței socialiste a 
maselor, de educarea omului 
nou, participant activ și con
știent la construirea noii orân
duiri. Aceasta rate o sarcină 
deosebit de complexă, care nu 
poate fi rezolvată decît prin- 
tr-o muncă îndelungată și per
severentă. înfăptuirea revolu
ției în conștiința oamenilor, 
treptata lichidare a mentali
tăților și obiceiurilor vechi, 
care nu mai corespund rela
țiilor noi, socialiste, constituie 
unul din obiectivele principale 
ale activității partidului în 
procesul de 'desăvîrșire a con
strucție socialismului. . .

Recent, revista „Lupta de 
clasă" a întreprins un studiu 
deosebit de interesant ~șT in
structiv cu privire îa stările , de 
lucruri dintr-un sat, care în 
1938 a format obiectul unei 
monografii inițiate de Institu
tul Social Romîn. Este volrba 
de satul Perieți, din regiunea 
București, ai cărui reprezen
tanți se află alături de noi în 
această sală.

Autorii monografiei descriau 
sărăcia îngrozitoare din acest 
sat, pe care-I denumeau „pildă 
fericită de felul cum1 nu ar tre
bui să fie un sat romînesc". De 
bună seamă, ei aveau dreptate, 
deoarece pe atunci aproape 
două treimi din terenul arabil 
ăl satului se afla în stăpîni- 
rea a șapte moșieri, în timp 
ce mărea majoritate a gospo
dăriilor țărănești se zbăteau în 
„cea mai oarbă mizerie".

In acest studiu monografic 
nu se spune nimic despre 
cărți, biblioteci, cititori de zia
re. Explicația o dau înșiși au
torii, scriind că țăranul „nu se 
va gîndi niciodată la carte a- 
tunci cîn0 trupul lui e ros de 
foame".

rAzi pe meleagurile acestui 
sat se află o gospodărie co
lectivă înfloritoare. Toți cei 
580 de copii de vîrstă școlară 
merg la școală, satul este e- 
lectrificat, are cămin cultural, 
două biblioteci, echipe artis
tice, cinematograf, sute de a- 
bonați la ziare, aproape 200 
de aparate de radio, numeroase 
televizoare. Exemplul acesta, 
unul din miile din cite s-ar 
putea da, reflectă roadele mi
nunate ale muncii partidului 
și statului nostru pe tărîmul 
răspîndirii culturii.

înainte pînă și abecedarul 
era un lux. Scriitorul Geo 
Bogza nota într-un reportaj 
din anul 1933 : „...5 lei în
seamnă o pline. O pîine e o zi 
de viață. Cite pîini, cite zile 
de viață trebuie să smulgă din 
casele sărace prețul manuale
lor didactice ? Oamenii gîn- 
desc : tăblița — 4 pîini: geo
grafia — 8 pîini; abecedarul 
— 7 pîini". Astăzi toți copiii 
din clasă I pînă în a VÎl-a’ pri

mesc gratuit manualele școla
re. Tineretul de la sate deopo
trivă cu cel de la orașe bene
ficiază de învățămîntui gene
ral de 7 ani. In actualul an 
școlar, în clasele V—VII din 
mediul rural învață de 10 ori 
mai mulți elevi decît în 1938.

Cele aproape 8.000 de bi
blioteci de la sate au peste 3 
milioane de cititori. Tirajul 
ziarelor și revistelor răspîndi- 
te la sate se ridică la aproape 
2.700.000 exemplare. Numărul 
instalațiilor cinematografice 
este de peste 30 de ori mai 
mare decît în 1938 — iar al 
căminelor culturale și caselor 
de citit de aproape 12 mii.

Setea de cultură, dragostea 
de frumos își găsesc expresia 
în amploarea pe care a luat-o 
în țara noastră mișcarea ar
tiștilor amatori. La concursul 
pe țară al formațiilor de ama
tori din anul trecut, satele 
noastre au participat cu peste 
19 mii de . coruri, echipe de 
dansuri, brigăzi artistice de a- 
gitație, formații instrumentale.

întreaga bogăție de mijloace 
ale muncii culturale trebuie 
din plin folosită pentru a răs
punde exigențelor spirituale 
ale satului nou coleetivizjt. în
treaga muncă cultural-educa
tivă la sate trebuie să stimu
leze și să dezvolte în conștiința 
maseior țărănimii spiritul co
lectivist, dragostea și ПеѵоЦ-, 
mentul față de muncă și față 
de avutul obștesc, patriotismul 
înflăcărat, să contribuie activ 
la lichidarea concepțiilor și 
deprinderilor înapoiate, să spo
rească tot mai mult rolul ju
decății opiniei publice, înriu- 
rirea educatoare a colectivi
tății.

Pentru continua dezvoltare a 
activității : cultural-educative 
la sate, dispunem de o mare 
forță intelectualitatea sa
telor. Și în această privință, 
sătul nostru a devenit de ne- 
rbbunbsctif.

Cine erau înainte intelec
tualii satelor, în afara unui 
număr cu totul jnsuficient de 
ipvățători, care își duceau cu 
abnegație, adeseori cu eroism, 
munca de apostolat cultural, 
a unui număr infim de me
dici ? Notarii, perceptorii, ad
ministratorii de moșii, pentru 
care lăcașul de „cultură" țfre- 
ferat era — după nimerita ex
presie a unui vorbitor — cir
ciuma din sat.

Astăzi avem în mediul rural 
aproape de două ori și jurftă- 
tate mai multe cadre didacti
ce decît în 1938, de aproape 5 
ori mai mulți medici, de peste 
8 ori mai mulți specialiști în 
agricultură cu studii supe
rioare.

Alături de ei, intelectualita
tea de la orașe este chemată 
să aducă o contribuție tot mai 
mare la înflorirea vieții cultu
rale in satele noastre. Există 
frumoase rezultate și în aceas
tă privință, dar sînt încredin
țat că nu voi greși âfirmînd 
că țărănimea noastră colecti
vistă dorește să vadă mai des 
în mijlocul ei oameni de ști
ință și cultură, poeți și proza
tori, artiști renumiți. La sate, 
aceștia vor avea' înalta satis
facție de a întîlni uh public 
receptiv, sensibil, entuziast, 
avid de cunoștințe, dornic să-și 
InsușbaScă comorile științei și 
culturii.

In Raportul prezentat sesiu- 
nii, organizarea învățămîntuluî 
agrozoloftehnic de masă rate 
caracterizată drept una din 
cele mai importante și urgen- 
te sarcini ale momentului 
fa+Ș

Armata de lucrători din a- 
gricultura socialistă trebuie să 
aibă nu numai ofițeri pregffl-' 
tiți, ci si soldați bine instruițl, 
înarmați cu cuceririle științei 
moderne, cu metodele agro
tehnice înaintate, verificate în 
practică.

Este limpede că astfel Йе 
sarcini nu pot fi îndeplinite îfe

(Continuare in pag.-
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Blstemul actual al așa-numl- 
telor școli profesionale agrl- 
eole, necorespunzătoare nece
sităților noi nici prin profilul 
lor, nici prin numărul infim 
al celor pe care-i pregătesc. 
Inutilitatea acestor școli, sem
nalată de mult de lucrătorii de 
pe teren, a fost înțeleasă cu 
mare Intlrzlere de Ministerul 
Agriculturii. j

Propunerile prezentate de 
conducerea de partid șl de stat 
au un caracter larg, realist și 
totodată îndrăzneț. Este vor
ba, după cum vă este cunos
cut, de organizarea unul sis
tem do învățămînt care să cu
prindă masa de țărani colec
tiviști eșalonat pe 3 ani șl 
funcționînd în intervalul din
tre campaniile agricole de 
toamnă si cea de primăvară.

Cercurile agrozootehnice de 
masă vor fi conduse de spe
cialiști agricoli, vor dispune de 
programe șl manuale elabora
te de cele mai competente 
cadre din toate ramurile a- 
griculturii.

Rezultatele unui astfel de 
învățămînt se vor materializa 
în producții sporite, în veni
turile mai mari ale gospodă
riilor colective șî ale țăranilor 
colectiviști.

Țărănimea colectivistă ma
nifestă un puternic interes 
pentru cunoștințele agricole. 
Multi țărani muncitori frec
ventează cursurile agrozooteh
nice de masă existente, cu toa
te Imperfecțiunile de care a- 
bestea suferă în prezent. La 
sate au o mare căutare căr
țile de popularizare a științei 
agricole, a experienței unități
lor socialiste fruntașe. Nurnnî 
în anul 1961 au anărut 200 de 
titluri de cărți și de broșuri de 
acest fel, cu un tiraj de peste 
4.500.000 exemplare.

Pentru a răspunde interesu
lui țărănimii, pentru a asigura 
eficacitatea deplină a învăță- 
mînttllui agrozootehnic de ma
să, așa cum este conceput "în 
propunerile ce v-au fost pre
zentate. va fi necesar ca atît 
Consiliul Superior al Agricul
turii, cît si 
și consiliile

goepo-

rutina, 
manl- 
Nu de 
de re-

tovarășului Leonfe Răufu 
și raionale să se preocupe din 
timp de crearea tuturor con
dițiilor necesare funcționării 
perfecte a acestor cursuri în- 
cepind din toamna anului cu
rent. Buna organizare șl func
ționare a lor trebuie să se afle 
și în atenția dv. permanentă, 
tovarăși președinți de 
dării colective.

Trebuie combătută 
închistarea care se mal 
festă ln acest domeniu, 
mult, direcția generală
sort din Ministerul Invățămîn- 
tulul și Culturii și-a pus ln 
gînd să reducă aproape la ju
mătate volumul de cunoștințe 
agricole predate ln clasele V 
și VI ale școlilor elementare 
din mediul rural, șl aceasta 
tocmai în momentul cînd se 
pune cu toată ascuțimea pro
blema introducerii ln școlile 
de cultură generală a unui 
studiu temeinic și serios al cu
noștințelor agricole. Iată ce 
înseamnă să rămîi iremediabil 
în urma vieții, să nu ții seama 
de cerințele ei I

Patriotul și omul de știință! 
care a fost Ion Ionescu de la 
Brad, scria: „Noi sîntem din 
școala aceia care... de la prac
tică se ridică la teorie și care 
nu admite decît teoria ieșită 
din practică și rezemată pe 
practică. De aceea la școala 
noastră elevii vor avea întot
deauna înaintea lor practica 
cu știința", El visa un învăță
mînt care să servească cu suc
ces la 
resurse 
nă ce 
cultură 
pămint
cea ignorantă șl rutinieră — 
scria el — nu este cea mal 
mică speranță a îndupleca pe 
cultivatorii noștri să între In 
calea progreselor agricole".

Cele visate de Ion Ionescu 
de la Brad, se realizează în 
vremea nohatră, iar locul cul
tivatorilor din acea vreme, ce 
abea trebuiau „înduplecați să 
intre în calea progreselor agri
cole", l-au luat țăranii colec- 
tiviști.’stăpîni al roadelor mun
cii lor, hotărlțl să folosească 
toate cuceririle științei pentru 
avîntul agriculturii socialiste șl 
înflorirea patriei.

dezvoltarea imenselor 
agricole ale țârii. „Pî- 
nu se va dovedi că o 

luminată scoate din 
mai mult venit declt

sfaturile populare 
agricole regionale

Cuvîntul
patriei noastre, a-

sesiunea noastră se desfă
șoară lntr-un moment complex 
al vieții internaționale. In timp 
ce la Geneva au loc lucrării» 
Comisiei pentru dezarmare, în 
Oceanul Pacific răsună bubui
turile exploziilor atomice pe 
care le efectuiază statele fi
nite ale Americii, puterile oc
cidentale întețesc cursa înar
mărilor. Dar forțelor agresiu
nii, apologeților războiului re
ce 11 se opune frontul tot mal 
larg, tot mal puternic al for
țelor păcii, idela coexistenței 
pașnice între toate statele, fă
ră deosebire de sistemul social, 
a dezarmării generale și to
tale, promovată activ de țările 
socialiste, precum șl de alte 
state iubitoare de pace, clștigă 
tot mai largă adeziune în În
treaga lume, necesitatea lor fi
ind recunoseutW și de reprezen
tanții mai lucizi ai claselor 
conducătoare din occident, „Is
toria refuză să meargă înapoi 
— scria bancherul american 
James Warburg — prețul pe 
care îl cere pentru securitatea 
tn veacul atomic este supri
marea războaielor".

Cercurile cele 
nare și mai agresive din lumea 
capitalistă resimt o furie ne
putincioasă în fața creșterii 
impetuoase a forțelor păcii și 
socialismului. Nu de mult con
ducătorii așa-numitel „Asocia
ții americane a forțelor mili
tare aeriene", finanțată de mo
nopolurile aviatice de peste o- 
cean,. au cerut într-un raport 
adresat Casei Albe ca „desră- 
dăcinarea totală a sistemului 
socialist să devină ., telul na
țional al Statelor Unite".

Ce li se poate răspunde a- 
cestor smintiți decît atît: stru
gurii sînt acri, domnilor l Nu 
există forță in lume care să 
..desrădăcineze" sistemul socia
list. întregul mers al istoriei 
In zilele noastre arată că vii
torul aparține socialismului.

Mă asociez tuturor celorlalți 
vorbitori în aprobarea deplină 
a Raportului prezentat șl a 
măsurilor propuse în vederea 
continuei dezvoltări a agricul
turii noastre socialiste.

(Cuvîntarea a fost subliniată 
cu puternice aplauze).

deputatului Virgil Trofin
Tineretul i___ . _____

.lături de toți oamenii muncii, 
se bucură din toată inima de 
măreața victorie obținută de 
poporul nostru sub conduce
rea partidului : încheierea pro
cesului de colectivizare a agri
culturii. Acesta este un eveni
ment de o excepțională însem
nătate în opera de desăvîrșire 
a construcției socialiste în pa
tria noastră, o expresie grăi
toare a încrederii cu care ță
ranii muncitori au urmat și ur
mează cuvîntul partidului, o 
confirmare strălucită a juste
ței politicii leniniste a Parti
dului nostru, a Comitetului său 
Central In frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

S-a încheiat definitiv capi
tolul de tristă amintire al asu
pririi seculare, ignoranței și 
mizeriei in istoria satului ro- 
mînesc. Tînăra generație de la 
Bate, trăind o viață omeneas
că, demnă, plină de bucurii, 
va cunoaște doar din cărți și 
din povestirile celor vîrstnicî 
trecutul întunecat de mizerie 
și exploatare.

Permiteți-mi, tovarăși, ca de 
la Înalta tribună a sesiunii 

‘ extraordinare a Marii Adunări 
Naționale să exprim cu acest 
prilej partidului și guvernului 
nostru, clasei muncitoare, ță
rănimii colectiviste, intelectua
lității, întregului popor, senti
mentele de recunoștință ale 
tineretului pentru munca eroi
că depusă în vederea obține
rii acestei victorii istorice, în 
care tînăra generație vede o 
nouă șl puternică piatră de te
melie la' făurirea, viitorului său

fericit, un pas hotărîtor pe 
drumul luminos al socialismu
lui.

Conștient de răspunderea, 
care 11 revine în făurirea vie
ții noi, socialiste, tineretul 
nostru, mobilizat de Uniunea 
Tineretului Muncitor, sub con
ducerea și îndrumarea perma
nentă a partidului, și-a adus 
șl iși aduce contribuția sa la 
obținerea marilor victorii în 
dezvoltarea industriei și a tu
turor ramurilor economiei na
ționale, la Înflorirea culturii, 
la uriașa muncă politică-orga
nizatorică desfășurată do 
partid pentru colectivizarea a- 
grlculturil.

Ansamblul de măsuri cu
prinse în raportul prezentat 
de tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, propunerile privind 
reorganizarea conducerii agri - 
culturii, legea cu privire la în
ființarea Consiliului superior 
al Agriculturii, a consiliilor a- 
gricole regionale și raionale Iz
vorăsc din cerințele vieții și 
corespund întru totul 
tape de dezvoltare a 
turii noastre.

Uniunea Tineretului 
tor va mobiliza Întregul tine
ret de la sate să participe Ia 
Întărirea economlco-organlza- 
torică a gospodăriilor agricole? 
colective, la dezvoltarea avutu
lui lor obștesc, la înflorirea în
tregii noastre agriculturi so
cialiste. In luptă’ pentru con
solidarea marilor succese obți
nute, pentru realizarea unor 
producții vegetale șl animale 
eporlte, un lucru de căpetenie 
este ca Întregul tineret de la 
sate să-și-tasuseăsciî :u perse-.

noil e- 
ăgricul-

Muncl-

verență temeinice cunoștințe 
agrozootehnice.

Uniunea Tineretului Munci
tor va face totul pentru ca fle
care utemist. fiecare tînăr de 
la sate să fie un participant 
entuziast la lupta pentru In
troducerea și folosirea la ma
ximum In toate ramurile de 
producție agricdlă a științei și 
tehnicii înaintate, a metodelor 
celor mai avansate de muncă.

Ministerul Agriculturii, apll- 
cînd mecanic la condițiile a- 
gricuiturii sistemul de pregă
tire a muncitorilor din între
prinderi a creat școli profesio
nale agricole, care nu au dat 
și nu puteau da rezultate, in ge
neral, problema pregătirii ca
drelor 
no&stre 
cupare 
lui.

Măsurile adoptate de partid 
și guvern privind Îmbunătăți
rea organizării și conținutului 
învățămlntului agricol vor lichi
da aceste neajunsuri și vor 
duce la creșterea numărului și 
a nivelului de pregătire teore
tică șl practică a cadrelor ne
cesare agriculturii noastre In 
continuă dezvoltare, vor des
chide în fața tineretului de la 
sate vaste posibilități de afir
mare a capacității și hotăririi 
lui de a-și aduce contribuția 
la continua dezvoltare 'a agri
culturii.

Uniunea Tineretului Munci
tor va desfășura o intensă mun
că de îndrumare a tineretului 
de la sate pentru a folosi din 
plin minunatele condiții de 
nreeătire. 'de învățătura create 
de partidul șî statul nostru. 
Pionierii de la sate, îndrăgind

gospodăria colectivă — de ca
re este legat viitorul lor — îșî 
vor însuși cunoștințele agricole 
din cărți șl vor participa cu 
pasiune, după puterile lor, în 
munca ln gospodărie.

in flecare an vor fi pregă
tiți pentru munca de mecani
zatori 15.000 de tineri. Orga
nizațiile U.T.M. vor îndruma 
pe mai departe mii de tineri 
colectiviști să urmeze școlile 
de mecanizatori, să-și însu
șească temeinic meseria, să-și 
facă cu cinste, cu răspundere, 
datoria In lupta 
colte bogate.

in legătură cu 
centelor hotărîri 
iul și guvernului 
lărgirea rețelei de școli de me
canizatori, considerăm că este 
necesar să se respecte Intru to
tul Indicația dată ca aceste 
școli să fie create numai in 
cadrul G.A.S. și S.M.T., 
treior școlare să li se 
mașinile șl tractoarele 
re pentru organizarea 
temeinică' a practicii 
ducțle. Ridicăm aceste 
me Întrunit în prezent mai 
sînt unele școli de mecaniza
tori care nu funcționează pe 
lîngă G.A.S. șl S.M.T. COnsi- 

mai reacțlo- derăm că este necesar să se 
acorde atenție rezolvării pro
blemei manualelor pentru a- 
ceste școli, atît ca titluri cît 
șl ca număr de exemplare, or
ganizării practicii In produc
ție în aceste școli începînd cu 
elevii anului I ln atelierele 
G.A.s. și S.M.T., iar în campa
niile agricole pe mașini șl trac
toare.

organizația noastră se va o- 
cupâ cu șl mai mare grijă de 
îndrumarea tinerilor spre șco
lile tehnice agricole șl spre 
institutele superioare de invă- 
țămlnt agricol, de educarea lor 
în spiritul înaltei răspunderi 
pentru nobila profesiune de a- 
gronom. Partidul, statul nos
tru, a creat tinerilor dornici 
să se pregătească ca specia
liști pentru agricultură minu
nate condiții de viață șl Învă
țătură. Datoria lor este să răs
pundă cu cinste grijii ce 11 se 
poartă, invățind bine, merglnd 
după absolvire pe ogoare — 
acolo unde este locul specia
listului ln agricultură — să a- 
jute cu priceperea șl energia! 
lor tinerească lupta țăranilor 
colectiviști pentru obținerea de 
recolte cit mal îmbelșugate.

Organizațiile U.T.M. vor des
fășura'^ intensă muncă poli
tică pentru educarea tinerilor 
ln spiritul colectivismului, al 
atitudinii socialiste față de 
muncă, al dragostei pentru 
gospodăria agricolă colectivă, 
față de proprietatea ooșreascâ. 
pentru ca fiecare tînăr să în
țeleagă că gospodăria colecti
vă îl asigură o viață îmbelșu
gată, posibilitatea de afirmare 
a capacității sale creatoare ln 
toate domeniile, atît material 
cit si spiritual.

Tineretul colectivist Iși v® 
dovedi dr&gostea fată de gos
podăria colectivă în primul

pentru re

aplicarea re
ale partidu- 
cu privire la

iar cen- 
aslgure 
necesa- 
cît mai 
In pro- 
proble-

rind prin participarea la mun
că întotdeauna și peste tot 
unde este necesară prezența 
sa. Pentru fiecare tînăr colec
tivist, munca în gospodărie 
trebuie să devină o chestiune 
de onoare. Orice muncă în gos
podărie este Importantă șl se 
bucură de toată prețuirea. 
Partidul a Chemat țărănimea 
colectivistă să obțină de pe 
suprafețe mari de 
producție de 5.000 kg. porumb 
boabe la hectar în cultură ne- 
Irigată. A fi In primele rînduri 
în lupta pentru obținerea unor 
recolte bogate de porumb este 
o sarcină însemnată, o ches
tiune ’de onoare pentru flecare 
utemist. tînir colectivist.

Partidul și guvernul nostru ‘ 
ău stabilit o seamă de măsuri 
foarte importante pentru dez
voltarea șeptelulul. Tot mai 
mulțl tineri îndrăgesc meseria 
de crescător de animale; nu
mai In ultimii ani peste 33.000 
utemlști au fost recomandați 
șl lucrează în prezent In sec
torul zootehnie. Ceea ce orga
nizația noastră a făcut însă' 
plnă acum în această direcție 
nu este de ajuns. A lucra în
tr-un asemenea sector, menit 
să asigure țărănimii, clasei 
muncitoare, întregului popor, 
bunuri cum sînt: carnea,/Дмр- 
tele. untul etc, este o măserie 
dintre cele mal nobile, pre
țuită de toți oamenii muncii. 
De aceea, organizația noastră' 
va îndrumă pe cei mai buni 
utemlști să lucreze în sectorul 
zootehnic si împreună cu co
lectiviștii vîrstnicî să depună 
toată priceperea și entuziasmul' 
pentru a crește continuu sep
tetul. această valoroasă șî ma
re bogăție a patriei.

Organizația noastră va mo
biliza tinerii muncitori, ingi
neri și tehnicieni din Industrie 
să contribue într-o măsură tot 
mai însemnată la înzestrarea 
agriculturii cu tractoare, ma
șini șl utilaje moderne la ni
velul tehnicii mondiale, săi fur
nizeze îngrășăminte chimice 
neceanre ridicării 
gri cole.

producției a-

Tovarăși.
Sînt întrutotul 

măsurile propuse 
prezentat de tovarășul ф"»ог- 
ghe Gheorghiu-Dej, cu’prefec
tul de lege cu privire la înfi
ințarea Consiliului Superior al 
Agriculturii. a consiliilor re
gionale si raionale și le aprOb 
din toată inima. Asigurăm’ 
Partidul Muncitoresc Romln, 
Marea Adunare Națională, pe 
toți deputății și invitații la 
această adunare, că tineretul 
patriei noastre, alături 
tregul ponor muncitor, 
face cu cinste datoria, 
cipînd cu toate forțele, 
elanul său tineresc la 
tuirea tuturor sarcinilor рше 
Не partid agriculturii noastre 
socialiste, pentru desSvlrșlrea 
construirii socialismului în pa
tria noastră scumpă, pentru 
construcția comunismului.

de acord eu 
In Raportul

de In- 
Iși va 
părți - 
cu tot 
lnfăp-

necesare agriculturii 
nu a constituit o preo- 
centrală a ministeru-

Cuvînful tovarășului Miron Belea,
regiunea

N1 s-b făcut marea clnsto 
nouă, unul grup de plugari 
hunedoreni, fondatori al Fron
tului Plugarilor, să partici
păm la acest măreț sfat al ță
rii, sfat cum n-a maî fost tn 
Istoria poporului nostru. Vă 
rog să-mi Iertați emoția ce mă 
atăplnește vorbind de la aceas
tă Înaltă tribună.

Au trecut 29 de ani di etnd 
pe meleagurile pe care s-au năs- 
eut Iobagii lui Hor la, Cloșca și 
Crlșan, la îndemnul partidului 
am pus primele cărămizi ale 
Frontului Plugarilor. De a- 
tuncl am fost mereu alături de 
partidul comuniștilor care ne-a 
luminat cărarea.

Doctorul Pătru Groza, pre
ședintele Frontului Plugarilor, 
apreciat în raportul dv. stima
te tovarășe Gheorahiu-Dej. ca 
„eminent om de stat și înflă
cărat na+riot". nu mal este In 
rî^rturjie noastre.

Noi cei dare i-am fetit toe

Hunedoara
varăși de lupttf pini și ln în
chisorile 
mulțumim
Partidului Muncitoresc Romln, 
că. cu ocazia încheierii colec
tivizării agriculturii, care des
chide întregii țărănlmi o cale 
largă către bucuria de a trăi, 
activitatea Frontului Plugari - 
lor alături de Dartid șî memo
ria dr. Pătru Groza șînt cinsti
te яі așezate la locul lor în is
torie.

Raportul tovarășului Gheor
ghe Gheorghiu-Dei emoționea
ză pe orice fiu al acestui po
por. Nu se vor găsi niciodată r 
cuvinte suficiente care să poa
tă cuprinde claritatea, adlnci- 
mea, realitatea si căile atît de 
limpezi către viitor, arătate în 
fiecare rind al acestui Mani
fest al bunăstării țărănimii.

In această măreață sală 8în- 
tem diferite venerat» de pta-

XCentinuare Ій та

dictaturii fasciste, 
cu recunoștință
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Lucrările sesiunii eiiraoi dinure а Marii /Mândri Naționale
Cuvin tul

Stimuli tovarăși și tovarășe,

Această modernă și monumen 
...ală construcție de oțel și sticlă, 
găzduiește sesiunea forului suprem 
ai puterii de stat, chemat să-și des
fășoare lucrările în legătură cu 
evenimentul de importanță istorică 
pentru țara noastră — încheierea 
colectivizării agriculturii în Repu
blica Populară Romînă.

In cuvântările rostite de la a*  
- ceastă tribună ca și în ecourile 

pe care le are sesiunea în întrea
ga țară se reflectă sentimentele de 
satisfacție și îndreptățită mîndrie 
ale poporului nostru față de a- 
ceastă măreață victorie, hotărîrea 
sa fermă de a munci cu și mai 
mult avînt pentru înflorirea Re
publicii Populare Romîne, încrede
rea sa în politica Partidului Mun
citoresc Romîn, a Comitetului său 
Central în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Ecoul acestor luarări depășește 
granițele țării noastre, . ele fiind 

■ urmărite și în străinătate cu aten
ție și interes. Prietenii își exprimă 
cu acest prilej bucuria și prețuirea 
plină de dragoste frățească și sti
mă pentru realizările poporului 
nostru în construcția socialistă. 
Și, trebuie arătat că chiar și din
tre aceia cărora socialismul și co- Marii Adunări Naționale de tova- 
munismul nu le sînt pe plac, mulți ■ rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej pre
se văd nevoiți să recunoască, în
•aV faptelor incontestabile, suc

ces le țării noastre, eficiența poli
ticii partidului și guvernului de ra
pidă dezvoltare economică și cul
turală a Republicii Populare Ro
mîne.

Este 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 des
pre țara 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 de
termina Occidentul să revizuiască 
aprecierea asupra acestei țări. 
Concepția tradițională despre Ro- 
mînia ca fiind mai curînd un stat 
balcanic neeficient va trebui să fie 
revizuită ca urmare a mișcării pe 
care comuniștii au imprimat-o 
aici**.  Iar în continuare ziarul a- 
merican se întreba, citez din nou, 
cum este posibil că : „O națiune 
b?^<nică, altădată înapoiată, cu 
o 'capacitate tehnică și industrială 
ca a Romîniei vechi, a fost deter
minată să desfășoare această u- 
riașâ țîșnire de energie și să ob
țină rezultate atît de evidente ?* ’.

„New York Herald Tribune**  nu 
dă răspunsul la această întrebare, 
dar întregul nostru popor îl cu
noaște bine : descătușarea energii
lor creatoare ale oamenilor mun
cii se datorește orînduirii socialis
te, politicii marxist-leninisțe a 
partidului.

Buletinul economic editat de că- 
( tre Secretariatul Comisiei Econo

mice al O.N.U. pentru Europa pu
blică în numărul său din noiembrie 
1961 un studiu despre dezvoltarea 
economică a țării noastre în care 
se arată, citez : „în cursul ultimu
lui 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 contri
buie le cteșterea continuă a pres
tigiului Romîniei socialiste care se 
impune pe arena internațională ca 
un 'stat viguros, cu o economie 
echilibrată și în continuă ascen
siune, partener serios pentru rela
ții economice bazate pe principiile 
egalității și avantajului reciproc.

Tractoarele noastre, ca și nume
roase alte mașini și instalații in
dustriale cu mențiunea „Fabricat 
în Ramînia**  sînt cumpărate astăzi 
de țâri din Europa, Asia, Amet ■ 
ca Latină, Africa. Ele, ca și pro

' dușele agroalimentare, demonstrea
ză peste graniță minunatele rea
lizări ale poporului' nostru, nivelul 
nostru de dezvoltare.

Mulți dintre cei care au luat 
cuvîntul aici au comparat viata 
toț mai fericită și prosperă de 
acu®. cu trecutul întunecat. Tot

tov. Corneliu Mânescu, ministrul Afacerilor Externe
odată. trebuie subliniat că politica 
regimului burghezo-moșieresc, de 
asuprire a maselor muncitoare și 
de înfeudate a țării intereselor 
străine, era însoțită de o politică 
externă care făcea ca Romînia să 
aibă doar rolul unui pion în com
binațiile politice ale puterilor im
perialiste.

Tara noastră, poporul nostru au 
plătit cu grele jertfe și suferințe 
această politică externă antinațio
nală.

Numai cucerirea puterii de că
tre clasa muncitoare în alianță 
cu țărănimea muncitoare sub con
ducerea partidului nostru marxist- 
leninist a putut asigura înfăptui
rea unei politici externe care apără 
neclintit interesele naționale, suve
ranitatea și independența patriei 
noastre.

Această politică, pe care o pro
movăm umăr la umăr cu celelalte 
țări-surori ale lagărului socialist, 
răspunde intereselor fundamentale 
ale poporului romîn, ca și ale tu
turor popoarelor dornice de pace 
și progres, contribuind la creșterea 
continuă a prestigiului internațio
nal al Republicii Populare Romîne.

Tovarăși,
Raportul prezentat la sesiunea 

cizează în mod fundamentat po
ziția Republicii Populare Romîne 
față de principalele probleme ale 
vieții internaționale, analizează 
sarcinile de bază în domeniul po
liticii externe a statului nostru. 
Deplina aprobare a Raportului de 
către deputății Marii Adunări Na
ționale ca și de către miile de 
invitați care participă la sesiune 
arată încă o dată că întregul nos
tru popor sprijină cu hotarire a- 
ccastă politică.

Problema cea mai arzătoare a 
zilelor noastre este preîntâmpi
narea unui nou război mondial. In 
zilele noastre, în care geniul uman 
ч descătușat energia atomului și 
a deschis calea cuceririi cosmosu
lui, pacea, năzuință din totdeauna 
a popoarelot, s-a transformat în- 
tr-o necesitate vitală pentru în
treaga omenire. In condițiile exis
tenței armelor moderne de distru
gere în masă, dnd un război ra- 
cheto-nuclear ac însemna o catas
trofă cu consecințe incalculabile, 
se impun, așa cum spunea tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej - 
„înțelepciune și chibzuință în po
litică, cea mai mare grijă pentru 
întărirea păcii și eliminarea perico
lelor care planează asupra popoa
relor și de la înțelegerea acestei 
necesități trebuie să pornească orice 
guvern, orice om de stat cu sen
timentul răspunderii față de pro
priul popor și față de toate popoa
rele**.

Vă sint, desigur, cunoscute efor
turile consecvente ale guvernului. 
Republicii Populare Romîne pen
tru înfăptuirea dezarmării generale 
și totale, pentru încetarea cursei 
înarmărilor care face să planeze 
continuu grave primejdii asupra o- 
menirii 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 dic
ton — gura tunurilor nu tace la 
nesfirșit. Cu atît mai mult nu 
poate fi admisă continuarea cursei 
înarmărilor acum, cînd vechile tu
nuri au ajuns ca o praștie în com
parație cu mijloacele tehnicii mi
litare moderne.

In cadrul Comitetului celor 18 
state de la Geneva, delegația ță
rii noastre a depus o activitate 
intensă pentru a contribui la reali
zarea unui acord în problema de
zarmării. Oricine a urmărit lu
crările Comitetului nu poate să nu 
rețină complexitatea activității des
fășurate de delegațiile țărilor so
cialiste — spirit de inițiativă, e- 
lasticitate și dorință de a căuta căi 
de apropiere a pozițiilor, fermitate 
in respingerea încercărilor de a a- 
bate conferința de la țelurile ei, 
propuneri judicioase, raționale, în- 
tr-un cuvînt o poziție constructivă 
care se bucură de un larg sprijin 
internațional. Delegația țării noas

tre s-a pronunțat în sprijinul pro
iectului de tratat prezentat de 
U.R.S.S., care oferă o bază concre
tă și o perspectivă limpede de re
zolvare rapidă a problemei dezar
mării sub un strict control interna
țional, intr-un spirit care ține sea
mă de interesele tuturor părților, 
și, înainte de toate, de nevoia 
grabnică a înlăturării gravei pri
mejdii 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, cit și 
evenimentele din afara cadrului 
conferinței arată însă că puterile 
occidentale continuă să se situeze 
pe vechile lor poziții pe deopar
te, declarații de intenții privind 
dezarmarea, pe de altă parte de 
acțiuni pentru intensificarea cursei 
înarmărilor.

in aceasta privință, un act pro
fund contrar intereselor păcii și 
destinderii internaționale, cerințe
lor 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 înarmări
lor, să sporească încordarea inter
națională, S.U.A. și Anglia și-au 
asumat o grea răspundere față de 
propriile lor popoare, cît și față 
de popoarele întregii lumi.

Reluarea experiențelor nucleare nu 
va aduce S.U.A. avantaje de nici 
un fel — nici militare, nici poli
tice. Este grăitor în această pri
vință protestul stîrnit de reluarea 
experiențelor atomice în toate ță
rile lumii. Personalități ale vieții 
politice internaționale, savanți de 
renume ca John Bernal, președin
tele executiv al Consiliului Mon
dial al Păcii, Federația oamenilor 
de știință americani cuprinzând 
peste 2.200 savanți și ingineri ș.a. 
au subliniat caracterul nefast al 
hotăririi S.U.A. Experiența arată 
că cine promovează o linie poli
tică agresivă nu poate conta pe 
asentimentul opiniei publice, recol- 
tînd în mod inevitabil dezaproba
re și condamnare din partea po
poarelor.

Hotărîtă să depună și pe viitor 
toate eforturile pentru înfăptuirea 
dezarmării generale și totale, ca 
obiectiv de importanță fundamen
tală 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 în
cheierea unor tratate de neagresiu
ne între pactul N.A.T.O. și Or •- 
ganizația Tratatului de la Varșo
via, retragerea de către toate sta
tele 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 propu
nerea R.P. Romîne pentru exami
narea măsurilor menite să contri
buie la micșorarea încordării. De
legația S.U.A., susținută de cele
lalte puteri occidentale, a blocat 
însă tratativele în această proble
mă pe motivul că nu-și pot asu
ma obligația de a legifera o ase
menea interdicție, întrucît consti
tuția S.U.A. ar asigura libertatea 
cuvîntului.

In raportul tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej sînt subliniate ba
zele nestrămutate ale poziției R.P. 
Romîne față de rezolvarea proble
mei germane, ca problemă de cea 
mai mare însemnătate pentru în
tărirea păcii și îmbunătățirea cli
matului politic internațional în Eu
ropa ; trebuie încheiat Tratatul de 
pace german, pornindu-se de la 
faptul istoric al existenței celor 
două state germane, de la necesi
tatea respectării stricte a suvera
nității R.D. Germane și a lichi
dării regimului de ocupație din 
Berlinul occidental.

Urmărind cu cea maî mare a- 
tenție evoluția actualelor tratative 
sovieto-americane în problema 
germană, guvernul romîn își ex
primă speranța că poziția cons
tructivă a Uniunii Sovietice va 

găsi înțelegerea cuvenită, că în 
cele din urmă în tratative se vor 
afirma tendințele realiste, așa îneît 
să se poată ajunge la rezultate e- 
fective în rezolvarea acestei pro
bleme. După cum este cunoscut, 
țările socialiste nu se fixează pe 
termene limită pentru reglementa
rea problemei germane, dar ar fi 
greșit să se considere că aceasta 
ar putea fi tergiversată la infinit.

Guvernul romîn pornește de la 
convingerea că la destinderea in
ternațională și promovarea princi
piilor coexistenței pașnice sînt 
datoare să-și aducă contribuția 
toate statele, atlt cele mari cît și 
cele mici — o cale eficace in a- 
ceastă privință fiind realizarea u- 
nor acorduri regionale, inclusiv 
crearea unor zone denuclearizate. 
Asemenea zone ale înțelegerii, zone 
de pace, fără arme rachetă și fără 
baze militare străine ar spori în
crederea între state și ar stăvili 
extinderea cursei înarmărilor, exer- 
citînd o înrîurîrc pozitivă asupra 
climatului internațional.

Călăuzit de această convingere, 
guvernul romîn a formulat pro
punerile privind transformarea 
Balcanilor și a Adriaticii intr-o 
zonă a relațiilor de bună vecină
tate și a făcut, la cea de a 15-a 
sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U., propunerea cu privire la 
„Măsuri pe plan regional în ve
derea îmbunătățirii relațiilor de 
bună vecinătate între state Euro
pene aparținînd unor -sisteme so
cial politice diferite**.  Subliniind 
numeroasele posibilități existente 
în acest sens, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a arătat că guver
nele statelor aparținînd anumitor 
zone geografice ar putea iniția 
tratative pentru rezolvarea proble
melor litigioase existente între ele, 
ar putea încheia tratate de înțe
legere și colaborare multilaterală 
sau alte instrumente de înțelegere 
regională, cum ar fi de pildă, cele 
legate de lichidarea bazelor mi
litare străine, a rampelor de lan
sare a rachetelor, a bazelor de 
staționare a avioanelor încărcate 
cu arme nucleare ș.a.

Este absolut evident că în ase
menea măsuri ar fi interesate po
poarele tuturor statelor Balcanice 
și, s-ar putea spune, cu nimic mai 
puțin decât celelalte — popoarele 
Greciei și Turciei. S-a arătat aici 
ce poveri sînt nevoite să suporte 
acestea datorită orientării deter
minate de principalele puteri 
N.A T.O. Nimic bun nu le preves
tește nic: sesiunea Consiliului Mi
niștrilor de Externe ai țărilor 
N.A.T.O. care urmează să se des
chidă peste citeva zile la Atena. 
Agenția americană Associated 
Press, comentând problemele cate 
vor face obiectul discuțiilor la a- 
ceastă sesiune, scria că „S.U.A. vor 
încerca să vîndă mai multe arme 
membrilor organizației nord-atlan- 
tice, acesta fiind un mijloc de re
ducere a scurgerii de dolari**.  Po
porul romîn cunoaște ce înseamnă 
astfel de tranzacții, de pe timpu
rile din trecut, cînd în ciuda îna
poierii economice, a datoriilor ex
terne. a faptului că n-aveam ma
șini, n-aveam tractoare trebiîia să 
cumpărăm arme, pentru că aceas
ta convenea monopolurilor străine.

Hotărîrea Comitetului celor 18 
state de la Geneva de a discuta 
concomitent cu problema dezar-

Sesiunea exiraerilinara a Narii Дйшгі Rationale 
Si-a imheiat ioturile

(Urmare din pag. l a)

Intr-o atmosferă de puternică 
însuflețire, participanții la sesiune 
— deputați și invitați — au votat 
în unanimitate hotărîrea de apro
bare a Raportului cu privire la 
încheierea colectivizării și reorga
nizarea conducerii agriculturii pre
zentat de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

Deputatul Mihai Dalea, președin
tele Comisiei pentru agricultură și 
silvicultură a Marii Adunări Na
ționale, a prezentat apoi raportul 
comun al comisiilor pentru agri
cultură și silvicultură, juridice și 

mării generale și totale și măsuri 
pentru realizarea unei destinderi 
internaționale, între care creiarea 
unor zone denuclearizate, pun și 
mai clar în lumină deplina actua
litate a propunerilor R.P. Romî
ne, precum și utilitatea înfăptuirii 
lor în interesul păcii și securității 
internaționale.

Republica Populară Romînă 
concepe coexistența pașnică nu ca 
o stare de permanentă încordate, 
ca o „pace înarmată**,  ci ca un 
proces de dezvoltare multilaterală 
u reisjnor internaționale. Făcând 
parte din familia țărilor socialiste 
și acordind cea mai mare inerție 
dezvoltării relațiilor bazate pe co
laborarea frățească cu aceste țări, 
R.P. Romînă se pronunță totodată 
pentru intensificarea schimburilor 
economice cu toate statele; indife
rent de orînduirea lor socială, 
considered că lărgirea legăturilor 
comerciale contribuie .la consolida*  
rea păcii și apropierea între po
poare

De aceea apreciem pozitiv că 
în ultimul timp a crescut volumul 
comerțului nostru exterior, în prin
cipal cu statele socialiste, precum 
și cu o serje de țări din lumea 
capitalistă. A sporit considerabil 
interesul cercurilor, de afaceri din 
aceste țări pentru legăturile corner 
ciale cu țara noastră — iar dez
voltarea în ritm susținut a econo
miei noastre naționale creează 
perspective bune și sigure pentru 
lărgirea acestor legături. Firește 
că eliminarea piedicilor pe țgre le 
creiază în calea comerțului inter
național politica discriminărilor 
și a încordării ar corespunde inte
reselor păcii și ar fi efectiv reci
proc avantajoase.

Tovarăși,
La temelia politicii externe de 

pace și coexistență pașnică a sta
tului nostru se află prietenia și 
alianța indestructibilă cu Uniunea 
Sovietică și cu celelalte țări so
cialiste frățești, preocuparea per
manentă pentru întărirea sistemu
lui mondial socialist, a unității 
de nezdruncinat a țărilor lagărului 
socialist — bastionul forțelor pă
cii și progresului din lumea întrea
gă. Așa cum a subliniat Raportul, 
esențial în lumea de astăzi e fap
tul că aceste forțe — lagărul so
cialist, noile state independente 
iubitoare de pace, clasa muncitoa
re internațională, puternica mișca
re de eliberare a popoarelor, ma
sele populare imense care luptă 
pentru pace dețin superioritatea 
pe plan mondial. Aceasta creează 
posibilitatea înfrînării acțiunilor a- 
gresive ale imperialismului, des
chide minunata perspectivă a sta
tornicirii unei păci trainice în 
lume.

Lucrătorii Ministerului Afaceri
lor Externe însărcinați să pună 
în practică politica externă a par
tidului și guvernului nostru, se 
angajează în fața dv., reprezen
tanți ai oamenilor muncii de la 
orașe și sate, să nu-și precupe
țească eforturile pentru a fi la înăl
țimea încrederii acordate, pentru 
a-și îndeplini cu succes misiunea 
lor, așa cum întregul nostru popor 
îndeplinește cu cinste mărețele 
sarcini ale desăvîrșirii construirii
socialismului in scumpa noastră 
patrie. __ _ .

administrative asupra proiectului 
de lege cu privire la înființarea 
Consiliului Superior al Agricultu
rii și a consiliilor agricole regio
nale și raionale.

Trecindu-se la votul secret cu 
bile, Marea Adunare Națională 
a votat legea în unanimitate.

Tovarășul Ștefan Voitec, preșe
dintele Marii Adunări Naționale 
a rostit apoi cuvîntul de încheiere 
a lucrărilor sesiunii.

In aclamațiile puternice și în
delungi ale celor peste 11.000 de, 
participant, lucrările sesiunii au ' 
luat sfîrșit.

(Agerpres).



Lucrările sesiunii cilraorainarc а Narii Adunârl Naționale
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la încheierea discuției generale
Cuvîntul tovarășului Miron Belea,

regiunea Hunedoara
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înnsănunChiat forțele, pe calea 
arătată de minunata noastră 
clasă muncitoare, forța condu
cătoare a societății.

Orașe și sate își schimbă În
fățișarea de la o zi la alta. 
Oriunde ne aruncăm privirea, 
in orice colț al țării, vedem 
noi uzine și fabrici, noi schele, 
și tot mâi întinse și mai rod
nice ogoarele gospodăriilor co
lective și de stat. (Aplauze).

Sesiunea de față, va fi un 
nou! îndemn și va da un și mal 
puternic avînt muncii pline de 
măreție a poporului nostru, 
pornind cu tot sufletul la con
struirea socialismului. (Aplauze 
puternice).

Ecoul celor înfățișate aici, a 
răsunat de sub această cupolă 
peste mări și țări. Prieteni și 
neprieteni au urmărit cei din
ții cu dragoste, cei de-ai doi
lea! cu “nu mai puțin interes 
lucrările noastre și rezonanța 
lor puternică! în opinia publică 
din țări-

Au asistat, auzind totul și 
văzînd cu ochii cine sînt vor
bitorii. mulți ziariști străini.

I-am primit cu ospitalitate 
pentru a ne cunoaște cu ade
vărat si 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. 
(Aplauze).

Sesiunea noastră â fost în
chinată unei mărețe victorii a 
poporului nostru. Ea a fost cu 
putință numai prin munca în
cordată a organelor noastre de 
partid și de stat, â nenumăra- 
iților lucrători de partid și fără 
partid care nu au cruțat nimic 
pentru a duce la îndeplinire 
misiunile ce le-au fost încre
dințate.

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 orinduit o nouă etapă a 
muncii noastre, a tuturor. Eâ 
ne cere noi eforturi. Nimeni 
dintre dv. nu-și închipuie, fi
rește, că de acum ne punem 
pe «tihnă.

Hotărîrile ce vor fi adoptate 
de sesiune cer în continuare o 
muncă și mai intensă, ale că
rei roade vor fi și mai sțrălu-
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• â agriculturii. Victoria de- 
X plină a relațiilor socialiste la 
X» sate deschide noi perspecti-
• ve pentru dezvoltarea între-
• gii economii naționale pe o 
X linie mereu ascendentă. Ală-
• tiiri de o industrie socialistă
• puternică, vom dezvolta o a- 
X gricultură socialistă înflori- 
X toare, capabilă să contribuie
• din plin la creșterea bună-
• stării harnicului și talenta- 
X tului nostru popor.
X Aprovizionînd industria
• noastră socialistă cu canti-
• tăți mereu sporite de cărbu- 
X ne, minerii Văii Jiului și-au
• adus din plin contribuția la
• marile succese obținute în 
X dezvoltarea economiei națio- 
X nale. Muncind cu abnegație 
X pentru îndeplinirea obiecti-
• velor puse în fața industriei 
X carbonifere de cel de-al III- 
X lea Congres al P.M.R., mun-
• citorii mineri ai Văii Jiului
• întîmpină sărbătoarea de la 
X 1 Mai cu importante succese
• în întrecerea socialistă. Pînă
• în prezent, minerii Văii Jiu- 
X lui au extras peste plan

cite. In această muncă trebuie 
să se considere mobilizate mai 
departe masele muncitoare, or
ganele "de partid și de stat, cu 
toți laolaltă rîvnind să-și îm
bunătățească munca. In fieca
re 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 aces
tei sesiuni, noi sarcini de mare 
răspundere. Ele vor avea de 
dezbătut temeinic și amănun
țit toate aceste hotărîri, luîn- 
du-și fiecare partea ce i se cu
vine, cu gîndul mereu treaz, de 
a întări și dezvolta gospodă
riile noastre colective, de a le 
asigura recolte tot mai bogate, 
de a realiza noi și noi progre
se în toate sectoarele activită
ții economice și social-cultu- 
rale.

Oamenii muncii de la orașe 
și sate întimpină ziua de 1 
Mai, sărbătoarea muncii, cu 
succese remarcabile în toate 
ra’’ urile economiei și culturii. 

Sîntem convinși că eroica 
noastră clasă muncitoare, har
nica țărănime, intelectualita
tea, însuflețite de mărețul pro
gram al desăvîrșirii construc
ției socialiste adoptat de Con
gresul al IlI-lea ăl partidului, 
vor munci și pe viitor cu en
tuziasm, perseverență, patrio
tism înflăcărat pentru realiza
rea nlanului de șase ani, pen
tru continua dezvoltare a in
dustriei, pentru avintul agri
culturii, Dentru înflorirea cul
turii noi, spre a face patria 
noastră socialistă tot mai bo
gată, traiul celor ce muncesc tot 
mai îmbelșugat și mai fericit. 
(Aplauze' puternice, prelungite).

DRAGI TOVARĂȘI,
Toată politica noastră inter

nă și toate preocupările de a 
spori continuu bunăstarea po
porului, sînt organic legate de 
grija pentru îndeplinirea năzu
inței supreme a întregii ome
niri, apărarea, și consolidarea 
păcii între' popoare, condiție 
fundamentală pentru ca toate 
popoarele să facă prin munca 
lor acest pămînt mereu mai lu
minos, pentru ca imensele re
surse ale științei și tehnicii, ale

M A
43.152 tone de cărbune coc- 
sificabil și energetic de bună 
calitate și au realizat în pri
mul trimestru 3.210,000 lei 
economii la prețul de cost. 
Prin realizările obținute, oa
menii muncii din Valea Jiu
lui și-au adus din plin con
tribuția la lupta întregului 
nostru popor pentru dezvol
tarea economiei naționale, 
pentru înflorirea patriei.

„Poporul romîn — se ara
tă în Raportul cu privire la 
încheierea colectivizării și 
reorganizarea conducerii a- 
grieulturii prezentat de to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej Ia sesiunea extraordina
ră a Marii Adunări Naționale 
— se poate mîndri că prin 
munca sa creatoare, prin în
cheierea colectivizării agri
culturii, prin rezultatele do- 
bîndite în dezvoltarea tutu
ror ramurilor economiei na
ționale își aduce contribuția 
la creșterea forțelor siste
mului /socialist mondial".

Victoriile obținute în toate 
domeniile de poporul sovie
tic, constructor al comunis
mului, de popoarele celorlal

geniului uman să nu slujească 
nimicirii vieții milioanelor de 
oameni și distrugerii tezauru
lui de neprețuit adunat de o- 
menire de-a lungul atîtor vea
curi, ci progresului spre cul
mile cele mai înalte și mereu 
mai înalte, ale civilizației u- 
mane. (Aplauze puternice).

Această nobilă năzuință se 
află la temelia muncii poporu
lui nostru, a luptei sale, Ală
turi de celelalte țări socialiste, 
pentru pace trainică, pentru 
coexistență pașnică între toate 
statele lumii, pentru exclude
rea războiului din viața socie
tății. (Aplauze puternice).

Dați-mi voie, dragi tovarăși, 
ca acum, la încheierea lucră
rilor noastre, să văi urez spor 
la muncă, succes în îndeplini
rea sarcinilor voastre, fericire 
și bucurie. (Vii aplauze). Pa
sul de aici, din sesiune, duce 
direct pe ogoare unde acum în
colțește sămînța.

Duceți în satele voastre ima
ginea nepieritoare a acestui 
mare sfat, la care poporul în
suși prin cei mai vrednici fii 
ai săi â luat hotărîri de seamă 
pentru fericirea tuturor. (A- 
plauze).

Spuneți acolo, tovarășilor co
lectiviști, că aci ați găsit lao
laltă, întruniți în același gînd 
de propășire a patriei, colec
tiviști din toată țara, munci
tori din uzine și fabrici, inte
lectuali, și că ați simțit marea» 
forță de neînvins pe care o 
reprezintă poporul nostru ast
fel întrunit, sub conducerea 
înțeleaptă a partidului. (A- 
plauze puternice, îndelungi).

Să o șpi aeți ca să o simtă 
și să o țină minte' și copiii voș
tri ! (Аріаййе).

Trăiască patria noastră, Re
publica Populară Romînă 1 
(Aplauze furtunoase, urale).

Trăiască clasa muncitoare, 
țărănimea colectivistă, intelec
tualitatea, toți oamenii muncii 
constructori harnici ai socialis
mului 1 (Aplauze îndelungi, 
urale).

Trăiască pacea și socialismul I 
(Aplauze furtunoase, îndelung 
repetate. Participanții la se
siune, în picioare, ovaționează 
minute în șir).

te țări socialiste, conving о- X 
menirea de imensa superio- * 
ritate a socialismului față de ♦ 
sistemul capitalist ros de ♦ 
contradicții de neîmpăcat. X 
Ne apropiem cu pași repezi ♦ 
de acel moment în care ♦ 
U.R.S.S. va întrece și va lăsa X 
în urmă S.U.A.; nu este de- X 
parte ziua cînd sistemul mon- ♦ 
dial socialist va întrece sis- ♦ 
temui capitalist în domeniul X 
producției materiale. Intre- X 
gul viitor apârține orînduirii * 
comuniste, care instaurează * 
pe pămînt Pacea, Munca, X 
Libertatea, Frăția și Ferici- ♦ 
rea tuturor popoarelor. ♦ 

Sărbătorind măreața zi de X 
1 Mai, întregul nostru popor X 
își reafirmă hotărîrea de a-și X 
strînge și mai puternic rin- ♦ 
durile în jurul partidului în X 
opera de înflorire și întărire X 
a patriei noastre socialiste, , 
de a lupta cu hotărire îm- X 
preună cu popoarele celor- ♦ 
lalte țări socialiste, cu oa- X 
menii muncii de pretutindeni X 
pentru apărarea păcii, pen- ♦ 
tru libertatea și fericirea tu- ♦ 
turor celor ce muncesc din X 
întreagă lume. „ ♦

(Urmare din pag. 6-a)

gări. Generația mea care a 
trecut prin două războaie mon
diale 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 ca- 
re-și acoperea copilul bolnav 
Și flămînd. Istoviți de muncă, 
pe un pămînt al cărui rod era 
Al boierilor, toți țăranii mai în 
vîrstă ne mai amintim de satul 
„patriarhal" pe care-1 plîng 
acele zdrențe omenești fugite 
peste''hotare; țăranul era ju
puit de arendaș; tras pe sfoa
ră de logofăt, jefuit de per
ceptor, călcat în picioare de 
Jandarmi, îndatorat pe viață 
la boieri, chiaburi sau ia 
bănci, dezbrăcat și desculț, cu 
topii în zdrențe, flămînd, a- 
măgit de toți politicienii vre
murilor.

In această lună de primăva
ră șînt 26 de ani, de cînd zia
ristul american de origină ro
mînă Petre Neagoe, venind în 
Romînia și-a fexprimat dorin
ța să stea de vorbă; la’ casele 
lor cu țărani militanți ai Fron
tului plugarilor. A poposit în- 
tr-o zi de paști și în satul meu 
Leșnjc de pe valea Mureșului. 
Se interesa de ce are nevoie 

; plugărimea de organizare. I-am 
'■ arătat atunci pe ulița satului 
■ oameni desculți, rupți, cu o- 
i pinci cîrpite de care abia se 
țmaî țineau peticile, femei îm- 
bătrfhite înainte de vreme, 
copii slăbiți de foame, bătrîni 
și tineri tuberculoșî. Toate a- 
cestea le-a văzut gazetarul a- 
merican într-un sat „patriar
hal" și într-o sărbătoare „pa
triarhală". „Pentru ca să sca
pe de toate aceste „binefaceri", 
are nevoie țărănimea de orga
nizare, domnule Neagpe", — 
i-am spus ziaristului.

Anii s-au rostogolit unul du
pă altul...

Pentru poporul nostru a ră
sărit un soare frumos, strălu
citor. Sub lumina partidului 
comuniștilor, țărănimea a pu
tut, pentru prima dată în is
toria sa, să se organizeze cum 
trebuie — în alianță și sub 
conducerea clasei muncitoare. 
Datorită acestei organizări sa
tul asuprit — acest peisaj rui
nat cu opinca sa cate era tal
pa suferinței — s-â trezit la 
viață, s-a transformat într-o 
realitate nouă.

Daeă ăi reveni acum în țara 
părinților dumitale, dolmnule 
Petre Neagoe, și-ai aduce și pe 
alți ziariști americani cu dum
neata, ați putea scrie multe 
despre Această realitate nouă. 

> In locul opaițului ați găsi lu
mină electrică. In locul anal- 
fabeților ați găsi o țărănime 
care citește tot mai mult, ca
re învață, care are biblioteci, 
cămine culturale, Aparate de 
radio, cinematografe, dispen

Adunăpi festive închinate 
zilei de 1 Mai

Ieri după-amiază în toate loca
litățile miniere ale Văii Jiului au 
avut loc adunări festive ale oame
nilor muncii închinate z^lei de 1 
Mai — 2«ua solidarității interna
ționale a celor ce muncesc.

In sala teatrului de stat din 
Petroșani a avut loc ieri după- 
amiază adunarea la care au par
ticipat muncitori și intelectuali 
din întreprinderile și instituțiile 
orașului. Cu acest prilej, tov. 
Karpinecz loan, secretar al Co
mitetului orășenesc de partid Pe
troșani a expus în fața celor pre- 
zenți conferința „1 Mai — ziua 
solidarității internaționale a celor 
ce muncesc". Conferința a fost 
urmată de un bogat program ar
tistic prezentat de formațiile ar
tistice din localitate.

La" adunarea festivă din Palatul 
cultural de la Lupenî au partici

sare, case de nașteri, coopera
tive, medici, profesori. Ați pu
tea scrie cu toții despre agri
cultura tot mai mecanizată, în 
plină dezvoltare, despre țără
nimea nouă, bine îmbrăcată, 
bine hrănită. Ați putea vedea 
copiii țăranilor urmînd șco
lile cele mai înalte. Și dacă 
nu v-ar fi frică de legile „de
mocrației" americane, ați pu
tea scrie în zilele acestea des
pre această sesiune extraordi
nară a Marii Adunări Națio
nale. despre Raportul tovară
șului Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
care a cuprins cu entuziasm 
inima și mintea întregului nos
tru popor. Țărănimea noastră, 
ca și întregul popor, cunoaște 
bine goliciunea și putreziciu- 
nea capitaliștilor și moșierilor. 
Pentru aceasta îl urăște dîn 
toată inima și i-a măturat pen
tru totdeauna din ograda sa. 
Ați putea să vă dațl seama șî 
de acest lucru. Și ați mai pu
tea să' vedeți că în acești an! 
de după război, sub conduce
rea înțeleaptă a Partidului 
Muncitoresc Romîn, am ajuns 
cu toții la o conștiință a noas
tră, că în țara noastră se con
struiește cu un elan nemaiîn- 
tîînit, se construiește cu încre
dere nețărmurită în prezent și 
în viitor. Ceea ce spune рЙ&Д- 
dul se înfăptuiește și se v( Tn- 
făptui întotdeauna. Și țăranii • 
știu acest lucru. Și acest pro
gram al înfloririi si dezvoltă
rii agriculturii noastre socialis
te se va împlini !

Și mai știm sigur că astăzi 
este bine, dar că mîine va fi și 
mai bine, pentru că stăpîn în. 
țara sa este poporul. Ingrijo-' 
rarea pentru ziua de mîine a 
dispărut pentru totdeauna.

Altădată țăranul spunea la 
o vîrstă înaintată : „aș vrea să 
mor ca să scap o dată de ne
voi", 'Astăzi spune : „vreau să 
trăiesc cît mai mult, să Ajung 
să văd cît mai mult din ceea 
ce se face și să ajut și eu cu 
ce pot", și acestea sînt sem
ne sigure că vremurile vechi 
au fost îngropate la noi pen
tru totdeauna.

Știm bine că' împreună cu 
frații noștri din sistemul mon
dial socialist sîntem peste un 
miliard de oameni. Deci nu 
mai sîntem o țărișodtă mică 
și singură. Iar în frunte Aării 
avem un cîrmaci înțeleg și 
sigur Partidul Muncitoresc Ro
mîn. Avem pe tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej. conducător 
luminat pe care întreagă țară 
II simte cu inimă mare și dra
goste nețărmurită' față Se po
porul al cărui fiu credincios 
este.

In numele grupului de plu
gari Hunedoreni, fondatori al 
Frontului Plugarilor, prezențl 
la această sesiune istorică a 
Marii Adunări Naționale, mul
țumim încă o dată pentru тіа-'' 
rea cinste ce ni s-a făcut.

pat peste 500 de mineri, munci
tori constructori, filatori și alți 
oameni ai muncii din localitate. 
Despre însemnătatea zilei de 1 
Mai a vorbit tovarășul Ghioancă 
Victor, secretar al Comitetului 
orășenesc de partid Petroșani.

La adunarea festivă de la A- 
ninoasa a conferențiat tov. Ne- 
gruț Clement, secretar al Comite
tului orășenesc de partid Petro
șani, la Petrila tov. Mîtza loan, 
membru supleant al Biroului Co
mitetului orășenesc de partid Pe
troșani, iar la Lonea, în fața a 
peste 500 de mineri, tehnicieni și 
funcționari a vorbit despre Ziua 
internațională a oamenilor muncii , 
tov. Momeu Samoilă, președintele 
Consiliului local al sindicatelor.

Asemenea adunări festive au a- 
vut loc și în localitățile ‘Zulcan 
și Uricani.
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