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In interiorul ziarului:

Din lucrările sesiunii 
extraordinare 

a Marii Adunări Naționale

Mitingul și demonstrația oamenilor muncii 
din Valea Jiului cu prilejul Stei de 1 Mai

Demonstrația oamenilor muncii 
din Capitala cn prilejul 

zilei de 1 nai
De cîteva zile, cerul -plumburiu 

cernea asupra Văii jiului o ploaie 
măruntă și rece, ca de toamnă tîr~ 
zie; norii cenușii apăsau coamele 
dealurilor înconjurătoare. Și totuși, 
străzile orașelor Văii jiului, ini
mile oamenilor muncii de toate 
vîrstele, de toate profesiile, erau 
încălzite de bucuria măreței sârbă" 
tori pe care o așteptaseră cu atîta 
nerăbdare, sărbătoare în întîmpi' 
narea căreia au muncit cu atîta 
însuflețire pentru a raporta parti
dului, întregului nostru popor, noi 
victorii în îndeplinirea sarcinilor 
desăvîrșirii construcției socialiste.

Dar iată, ca prin farmec, printre 
norii grei soarele își trimise un 
mănunchi strălucitor de raze. In 
acel moment piața Victoriei din 
centrul orașului Petroșani trăia 
din plin atmosfera marilor sărbă
tori. Mineri, muncitori, ingineri de 
la toate minele, constructori de pe 
șantierele ce împînzesc minunata 

'"noastră Vale a jiului, metalurgiști 
Tie la U.R.U.M.P., energeticieni de 
la Paroșeni, Vulcan și Petroșani 
ceferiști, muncitori din industria 
locală, funcționari, lucrători din 
comerț, studențî, mulți, foarte rnulți

Cuvîntarea
Tovarăși,
întreaga omenire muncitoare 

sărbătorește astăzi 1 Mai — 
ziua solidarității internaționale 
a celor ce muncesc, ziua fră
ției muncitorilor din toate ță
rile. Pentru oamenii muncii a 
devenit de mult o tradiție ca 
de 1 Mai să treacă in revistă 
succesele lor în lupta pentru 
viitorul luminos al omenirii, 
pentru pace, pentru democra
ție și socialism.

După ce a trecut in revistă 
marile victorii obținute de po
porul sovietic în lupta pentru 
realizarea grandioaselor sarcini 
ale construcției desfășurate a 
comunismului, de țările de de- 

j ffîocrație populară, vorbitorul 
a continuat:

Realizările obținute de țările 
socialiste exercită o imensă 
forță de atracție asupra oame- 

1 nilor muncii din întreaga lu- 
I me care luptă pentru a se e- 
' libera de exploatare și ă-și 

făuri o viață mai bună.
Poporul romîn— a spus prin- 

; tre altele vorbitorul — a în- 
! tîmpinat ziua de 1 Mai cu noi 

succese în realizarea mărețe
lor sarcini trasate de Congre
sul al Ill-lea al P.M.R., în ve
derea desăvîrșirii construcției 
socialiste în patria noastră.

In primii doi ani ai planului 
șesenal, obiectivele prevăzute în 
Directivele Congresului pentru 
această perioadă au fost înde
plinite. Volumul global al pro
ducției industriale a crescut în 
acești doi ani cu peste 35 la 
sută. Pe ansamblul industriei 
ritmul mediu anual de creștere 
a producției a fost de peste 16 
la sută, față de 13 Ia sută cit 
este prevăzut în planul de 6 
ani. In anul 1961 venitul na
țional a crescut cu circa 22 la 
sută față de anul 1959.

In acest an tradiționala săr
bătoare de primăvară a oame
nilor muncii a fost întâmpina
tă cu o victorie de însemnătate 
istorică — încheierea colectivi
zării agriculturii. încheierea cu 
mult înainte de termenul sta
bilit de Congresul al Ш-lea al 
P.M.R. a colectivizării agricul
turii constituie o mare victorie 
ă partidului și a întregului po
por în opera de desăvîrșire a 
construcției socialismului, ea 
este o expresie strălucită a în
crederii și hotărîrii cu care 
țărănimea urmează calea ară
tat* de psrtid. 

pionieri și școlari inundaseră nu 
numai piața, ci și străzile din jur. 
Miile de drapele arborate pe fron
tispiciile clădirilor înveșmîntate 
sărbătorește își împreunau faldu
rile cu steagurile roșii și tricolore 
purtate de demonstranți.

Trăiască 1 Mai, ziua solidarită
ții internaționale a celor ce mun
cesc, ziua frăției muncitorilor de 
pretutindeni l — iată lozinca ale 
cărei cuvinte izvorau năvalnic din 
mii de piepturi, lozincă ce se des
prindea de pe fondul roșu al nu
meroaselor panouri.

Miile de oameni ai muncii din 
minele și întreprinderile Văii jiu
lui veneau la demonstrație purtînd 
cu ei multe grafice, însoțiți de care 
alegorice care vorbeau cu deose
bită vigoare despre marile victorii 
obținute în întrecerea in întîmpi- 
narea măreței sărbători. Mîndria 
pentru succesele obținute, se îm
pletea cu bucuria pentru marea 
victorie repurtată de poporul nos
tru prin încheierea colectivizării 
agriculturii. împreună cu toți cei 
ce muncesc din patria noastră, 
oamenii muncii din Valea jiului 
au sărbătorit pentru prima oară 

tovarășului Ioan
Oamenii muncii din Valea 

Jiului, alături de întregul po
por muncitor, au întâmpinat 
ziua de 1 Mai sub seninul lup
tei pline de abnegație, pentru 
traducerea în viață a istorice
lor hotărîri ale celui de-al III- 
lea Congres al P.M.R. pentru 
îndeplinirea și depășirea anga
jamentelor luate în întrecerea 
socialistă.

In cele 4 luni ale acestui an. 
minerii, tehnicienii și inginerii 
din Valea Jiului au dat peste 
plan 43.102 tone de cărbune 
cocsificabil și energetic, au spo
rit productivitatea muncii și au 
realizat împreună cu colecti
vele celorlalte unități din ca
drul C.C.V.J. peste 4 milioane 
lei economii la prețul de cost. 
Colectivul termocentralei Paro
șeni a produs peste plan în pri
mul trimestru aproape 16 mi
lioane kW ore energie electri
că și a realizat economii în 
valoare de peste 900.000 lei. u- 
nitățile C.F.R. au realizat a- 
proape 150.000 lei economii, 
iar Viscoza Lupeni peste 480.000 

lei.

Aspect de la mitingul din Petroșani cu prilejul sărbătoririi zilei de 1 Mai.

ziua de 1 Mai, în condițiile vic
toriei depline a socialismului atît 
la orașe cit și la sate, victorie care 
insuflă întregului popor noi forțe 
pe drumul desăvîrșirii construcției 
socialiste sub gloriosul steag al 
partidului.

La ora 10 dimineața, la tribuna 
oficială au luat loc tovarășii Kar- 
pinecz loan, Ghioancă Victor, 
Negruț Clement, secretari ai Co
mitetului orășenesc de partid, Мо
тей Samoilă, președintele Consi
liului 1 ocal al sindicatelor, Blaj 
Traian, președintele Comitetului 
executiv al sfatului popular oră
șenesc, Ghinea loan, prim-secretar 
al Comitetului orășenesc U.T.M., 
Gașpar Ana, președinta Comitetu
lui orășenesc al femeilor, Constan- 
tînescu llie, prorectorul Institutu
lui de mine Petroșani, Haidu luliu 
miner, Erou al Muncii Socialiste, 
precum și alți conducători ai or
ganizațiilor de partid, de stat și e- 
conomice, intelectuali de frunte; 
mineri și muncitori fruntași ai în
trecerii socialiste.

Fanfara intonează imnul de Stat

(Continuare în pag. 2-a)

Karpinecz
Tovarăși.
Cu prilejul sărbătoririi zilei 

de 1 Mai permiteți-mi ca în 
numele Comitetului orășenesc 
de partid Petroșani, al Comi
tetului executiv al Sfatului 
popular orășenesc și al Consi
liului local al sindicatelor să 
felicit călduros pe participanții 
la mitingul oamenilor muncii 
din orașul nostru regional pen
tru munca care o depun și suc
cesele obținute în construirea 
socialismului.

Avem ferma convingere că 
succesele obținute în cinstea zi
lei de 1 Mai vor fi dezvoltate, 
că oamenii muncii din Valea 
Jiului vor obține noi și noi vic
torii în traducerea în viață a 
sarcinilor trasate de partid pri
vind desăvîrșirea construcției 
socialismului în scumpa noas
tră patrie.

Trăiască 1 Mai — Ziua soli
darității internaționale й celor 
ce muncesc, ziua frăției mun
citorilor de pretutindeni I

Trăiască Partidul Muncitoresc 
Romîn, Comitetul său Central’ 
în frunte cu tovarășul Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej !

Marți dimineața a avut loc 
în Piața Aviatorilor din Capi
tală tradiționala demonstrație 
a oamenilor muncii din Capi
tală cu prilejul zilei de 1 Mai, 
Ziua solidarității internaționa
le a celor ce muncesc.

Anul acesta sărbătoarea oa
menilor muncii a poposit pe 
ogoare în întregime colectivi
zate : măreața victorie a po
porului și-a pus pecetea asu
pra întregii zile de 1 Mai, i-a 
imprimat o atmosferă de ma
re avînt în munca pentru rea
lizarea operei istorice de desă
vîrșire a construcției socialiste 
în țara noastră.

Capitala a serbat 1 Mai ca 
gazdă a celor 11.000 de parti- 
cipanți la lucrările sesiunii ex
traordinare a Marii Adunări 
Naționale, ale cărei hotărîri 
istorice își vor juca rolul im
portant în dezvoltarea agricul
turii socialiste mulți ani de a- 
cum încolo.

La ora nouă oamenii muncii, 
prezenți în piață, salută prin 
îndelungi ovații pe conducă
torii partidului și statului.

In tribuna centrală iau loc 
tovarășii Glfeorghe Gheorghiu-

Cuvîntarea
Chivu

Dragi tovarăși și prieteni, 
Stimați oaspeți de peste ho 

tare,
Poporul romîn sărbătorește 

astăzi tradiționala zi de 1 Mai 
— Ziua solidarității interna
ționale a celor ce muncesc, a 
luptei unite a clasei munci
toare pentru pace, democrație 
și socialism.

Comitetul Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn, Con
siliul de Stat și guvernul Re
publicii Populare Romîne trans
mit un călduros salut și feli
citări clasei muncitoare, țără
nimii colectiviste, intelectuali
tății, întregului nostru popor 
pentru minunatele victorii re
purtate sub conducerea parti
dului în opera de desăvîrșire 
a construcției socialiste.

Aducem un salut prietenesc 
tuturor oaspeților din alte 
țări care, în această zi, cinstesc 
laolaltă cu noi marea sărbă
toare.

Dej, Gheorghe Apostol, Emil 
Bodnăraș, Petre Borilă, Nico- 
lae Ceaușescu, Chivu Stoica, 
Alexandru Drăghici, Ion Gheor
ghe Maurer, Alexandru Mo- 
ghioroș. Dumitru Coliu, Leonte 
Răutu, Leontin Sălăljan, Ștefan 
Voitec, Mihai Dalea, Alexan
dru Bîrlădeanu, membri ai Co
mitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, ai Consi
liului de Stat și ai guvernului.

Fanfara militară aflată în 
piață intonează Imnul de stat 
al Republicii Populare Romîne. i

Mitingul oamenilor muncii l 
din Capitală consacrat zilei de 1 
1 Mai a fost deschis de tova
rășul Florian Dănălache, mem
bru al C.C. al P.M.R., prim-se
cretar al Comitetului orășenesc 
București al P.M.R.

A luat cuvîntul tovarășul 
Chivu Stoica, membru al Bi
roului Politic și secretar al 
C.C. al P.M.R. Cuvîntarea sa 
a fost subliniată1 de urale și 
ovații puternice.

A început apoi marea de
monstrație a oamenilor muncii.

In piață apar două mari care

(Continuare în pag. 7-a)

tovarășului 
Stoica

Prin muncă entuziastă, oa
menii muncii înfăptuiesc poli
tica partidului de industriali
zare socialistă, de dezvoltare 
a întregii economii naționale, 
sporesc forțele de producție 
ale țării, bogăția ei materială 
și spirituală.

La începutul acestei primă
veri, poporul nostru a înscris 
în istoria sa o mare victorie — 
încheierea colectivizării agricul
turii.

Raportul prezentat de iov. 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. ho- 
tărîrile adoptate de sesiunea 
Extraordinară a Marii Adunări 
Naționale au o deosebită în
semnătate pentru dezvoltarea 
continuă’, a agriculturii, fiind’ 
primite cu însuflețire de țără
nimea colectivistă., de întregul 
popor.

Unitatea moral-politică a 
oamenilor muncii din țară 
noastră este acum mai traini
că decît orieînd.

Masele de oameni ai muncit 
știu că izvorul tuturor victo
riilor lor îl constituie politica 
Partidului Muncitoresc Romîn 
conducător înțelept, călit în 
mari bătălii de clasă, purtă
tor al făcliei veșnic vii a le
ninismului, slujitor devotat al 
Intereselor poporului.

Dragi tovarăși și prieteni,
In lumea întreagă, ziua de 

1 Mai este sărbătorită anul a- 
cesta în eondițiile unui avînt 
general al forțelor socialismu
lui, progresului și păcii care 
își dovedesc superioritatea a- 
supra forțelor reactiunii impe
rialista.

Strălucind mai puternic decît 
orieînd, steagul roșu al lui 1 
Mai — simbol al solidarității 
de luptă a celor ce muncesc — 
este astăzi purtat de brațele 
popoarelor din țările lagărului 
socialist, de partidele comu
niste și muncitorești, care reu
nesc 40 de milioane de mem
bri, de clasă muncitoare inter
națională.

Țările lagărului socialist ob
țin neîncetat succese în con
strucția economică și cultura
lă, cîștigă noi poziții în între-

( Continuare In pag. 8-a)
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Mitingul și demonstrația oamenilor muncii din Valea Jiului 
cu prilejui zilei de 1 Mai

(Urmare din pag. l-a)

al R.P. Romine- fi Imnul Uniunii 
Sovietice. Tovarășul Momeu Sa~ 
moilă, președintele Consiliului lo
cal al sindicatelor declară des
chis mitingul oamenilor muncii din 
Valea Jiului consacrat sărbătoririi 
zilei de 1 Mai, după care, intim- 
pinat cu puternice aplauze, a luat

Cîștîgătorii drapelului de mină 
fruntașă pe bazin

deschide de- 
Văii Jiu- 
astă dată 
mineri de

Cinstea de a 
monstrația minerilor 
lui a revenit și de 
delegației harnicilor 
la Urieani. Graficul purtat de 
brațele vînjoase ale minerilor 
ilustrează prin cifre grăitoare 
rezultatele obținute în primele 
trei luni ale anului de către 
minerii uricăneni. In acest 
răstimp ei și-au îndeplinit pla
nul la extracția cărbunelui în 
proporție de 116,6 la sută, iar 
olanul de pregătiri în propor- 
■■ ie de 117 la sută. Productivi
tatea muncii planificată pe ex
ploatare a fost depășită cu 12,1 
Ia sută, iar prețul de cost a 
fost redus cu 2,7 la sută.

Raportează minerii de la Lonea
Coloana minerilor uricăneni 

este urmată îndeaproape de 
cea a minerilor de la Lonea. 
Sînt prezenți în coloana mi
nei Lonea tov. Bîrluț Clement, 
Danciu Moise, Crețu Gheor- 
<-he, Berlndei Aurel și alții. 
Colectivul lor s-a situat al doi
lea pe 
ținute 
purtat

bazin cu realizările ob- 
în întrecere. Graficul 
în fruntea coloanei o-

Coloana minerilor din Petrila
Cu vii aplauze este primită 

coloana minerilor de la Petri
la care poartă în frunte, cu o 
firească mîndrie, un grafic ce 
oglindește succesele obținute 
în întrecerea socialistă în cin
stea zilei de 1 Mai. Din aba
tajele minei au fost extrase 
în primul trimestru al anului 
11.383 tone de cărbune peste 
prevederile planului. Sporul de 
producție a fost realizat pe 
seama creșterii productivității 
muncii care pe exploatare a 
atins în medie 1,251 tone căr
bune pe polst. In același timp

Trec minerii Aninoasei
Prin fața tribunei alunecă ușor 

un car alegorici care stârnește ro
pote de aplauze. El înfățișează 
gradul înalt de mecanizare, la care 
a ajuns mina Aninoasa și datorită 
căruia minerii ei au reușit să li
vreze industriei noastre socialiste 
în acest an peste 10.000 tone de 
cărbune în afara sarcinilor de plan. 
In urma carului alegoric, cate în
fățișează un abataj mecanizat, pu
tea fi văzut minerul David Ioan, 
șef de brigadă la două abataje 
frontale, unul din cei mai destoi
nici mineri. Din abatajele lui, în 

In fața tribunei.

cumntul too. loan Karpinecz, se
cretar al comitetului orășenesc de 
partid.

Cuvîntarea tovarășidui loan 
Karțnnecz a fost sublimată în re
petate rînduri cu aplauze și ura
te.

A urmat apoi demonstrația oa
menilor muncii din Valea Jiului 
cu prilejul zilei de 1 Mai.

In rîndul manifestanților de 
la mina Urieani se află nume
roși fruntași printre care șe
ful de brigadă Cîrciumaru 
Victor și maistrul miner Ru
gină Miluță. Ei poartă eu mîn
drie „Drapelul roșu“ de ex
ploatare fruntașă pe bazin 
ciștigat in întrecerea în cin 
stea zilei de 1 Mai.

Treeînd prin fața tribunei 
oficiale minerii și-au exprimat 
bucuria vieții noi pe care o 
trăiesc prin grija partidului, 
hotărîrea de a obține succese 
cot mai însemnate în sporirea 
producției de cărbune cocsifi- 
cabi), creșterii productivității 
muncii și reducerii prețului de 
cost.

glindește importantele lor rea
lizări : 5000 tone de cărbune 
extrase peste plan față de 
2900 tone cît s-au angajat în 
cinstea zilei de 1 Mai,, un ran
dament pe exploatare de 1,134 
tone cărbune pe post, față de 
1,110 tone/post planificat și e- 
conomii la prețul de cost In 
valoare de 314.000 lei realizate 
în primul trimestru.

pe exploatare s-a atins un cîș- 
tig mediu pe om de 1390 lei.

In primele rînduri ale de
monstranților petrileni pășesc 
fruntașii întrecerii. Printre ei 
șe află minerii șefi de brigadă 
Firoiu loan, Mlchiev Gheorghe, 
CIșlaru loan, Cucoș Gheorghe, 
care și-au îndeplinit și depă
șit angajamentele luate în 
cinstea zilei de 1 Mal. Coloa
na minerilor petrileni este în
soțită de un frumos car alego
ric care înfățișează dezvolta
rea tehnici noi în 
minei.

abatajele

au fost ex- 
de cărbune

cinstea alei de 1 Mai 
trase peste 1200 tone 
mai mult de cît prevederile pia
nului de producție. Cot la cot trec 
prin fața tribunei cunoscuții frun
tași ai randamentelor înalte : Cos- 
ma Remus, Schneider Francisc, Bul
gare Gheorghe și alții, din abata
jele cărora au fost trimise la ziuă 
mii de tone de cărbune peste plan 
în cinstea marii sărbători. Pe piep
turile lor strălucesc ordine și me
dalii — răsplată a muncii pline 
de abnegație în lupta cu cărbu
nele.

Mîndrii de succesele obținute în cinstea zilei de 1 Mai trec prin fața tribunei muncitorii, 
tehnicienii, inginerii și funcționarii preparației de cărbuni din Petrila. Graficul pe care-1 poar
tă un grup de muncitori in fruntea coloanei ilustrează, prin intermediul cifrelor, faptul că har
nicul colectiv al preparației a depășit producția planificată pe primele 4 luni la cărbune spă
lat și la brichete cu 3 la sută, a îmbunătățit calitatea producției și a redus prețul de cost/ 
obținând pe această bază economii în valoare de 251.000 Iei. ’

Cei
-------------------------------------- -----------------------------_________________—1 _

care și-au spus primii cav intui 
în întrecerea minerilor

Dinspre centrul orașului înain
tează, în frunte cu fanfara sindi
catului, coloana masivă a mineri
lor din Lupeni. Colectivul lor și-a 
spus primul cuvîntul în întrece
rea minerilor din Valea Jiului 
pentru realizarea sarcinilor de plan 
pe anul 1962, luîndu-și angaja
mente mobilizatoare. Pe un frumos 
și semnificativ car alegoric, ce în
soțește delegația harnicilor mineri 
ai Lupeniului, sînt înscrise anga
jamentele colectivului pe acest an 
precum și realizările obținute pînă 
în prezent. Minerii din Lupeni au 
extras în patru luni peste plan ju
mătate din cele 30.000 tone de 
cărbune cocsificabil luate în an
gajamentul anual, au sporit pro
ductivitatea muncii pe exploatare 
la 1,083 tone pe post, fiind doar 
la un pas de realizarea productivi
tății de 1,090 tone/post prevăzută 
în angajament, iar la prețul' de

Făuritorii noilor cartiere 
ale Văii Jiului

Iată treeînd încet un mare 
car alegoric. Pe el, o machetă 
care înfățișează cartierul ,Vis- 
coza II din Lupeni aflat în 
plină, construcție. Zeci de mun
citori constructori, printre ca
re zidarul Găpitanu Gheorghe, 
tîmplarli Morodan Llviu, Boș- 

cost au realizat economii în va 
loare de 467.000 lei.

Mijloacele tehnice prin care mi
nerii din Lupeni au obținut suc
cesele răsplătite cu vii aplauze la 
demonstrație le înfățișează carul 
alegoric : stilpi metalici hidraulici 
pentru abataje frontale, crațere 
blindate, perforatoare rotative și 
alte utilaje miniere moderne. Este 
prezent în coloană frontalistul 
Lucaci Andrei de la sectorul IV 
В al cărui loc de muncă este cel 
mai mecanizat abataj frontal din 
bazin. Alături demonstrează fron
talistul Koos Ladislau de la secto
rul 1 B, minerul Aslău loan, șeful 
unei brigăzi fruntașe din sectorul 
Ш precum și alți zeci și sute de 
muncitori, tehnicieni și ingineri de 
la cea mai mare exploatare minieră 
furnizoare de cărbune cocsificabil.

tină Ion, fierar-betonistul Cuș- 
lea Dumitru, electricianul An
gliei Constantin pășesc în co
loană manifestînd hotărîrea 
colectivului tor de a preda a- 
nul acesta în folosința mine
rilor de la Lupeni încă 400 noi 
apartamente — din care 169 
apartamente pină la sfîrșitul 
trimestrului curent.

Alături de ei. trec construc
torii șantierelor din Petroșani, 
Vulcan, muncitorii de la B.U.T.- 
Livezeni — oameni care au ri
dicat în anii puterii populare 
11 noi cartiere cuprinzând pes
te 200 blocuri cu cca. 7000 a- 
partamente spațioase, cinema
tografe, cluburi, zeci de km. 
șosele asfaltate, întinse rețele 
de apă, canalizare, electrice. 
Anul acesta, constructorii din 
Valea Jiului vor mai preda în 
folosință alte 30 blocuri cu 
1224 apartamente, un amfi
teatru șl noi laboratoare pen
tru Institutul de mine și o 
școală cu 16 săli de clasă la 
Vulcan, o fabrică de gheață și 
alte obiective.

Energeticienii 
de la Paroșeni

Demonstrează colectivul Termo
centralei Paroșeni, importantă rea
lizare a regimului nostru demo
crat-popular — unul din principa
lele obiective ale planului de elec
trificare a țării. Carul alegoric al 
energeticienilor reprezintă impor
tantele centre din țară unde s-au 
construit centrale electrice, mache
ta termocentralei Paroșeni și gra
ficul dinamicii producției energiei 
electrice. Becurile aprinse pe harta 
țării însoțite de săgeți, indică con
tribuția energeticienilor din Paro
șeni, la sistemul energetic națio
nal. Cifrele de pe grafic ilustrea
ză într-un mod grăitor marea con
tribuție a colectivului termocentra
lei la asigurarea centrelor noastre 
industriale cu energie etectrică : 
15.443.321 kWh energie electrică 
produsă peste plan de 
începutul anului pină la 
1 Mai, consumul propriu tehnolo-, 
gic redus cu 1.290.000 kWh, iar con. 
sumul de combustibil convențional re
dus cu 871 tone. Toate acestea au 
adus colectivului termocentralei e- 
conomii care se cifrează la aproa
pe 1.000.000 de lei. Dar acestea 
sînt doar câteva din realizările în
chinate de colectivul energeticieni
lor din Paroșeni zilei solidarității 
internaționale a oamenilor muacii 
de pretutindeni.

Iți mulțumim 
din inimă, partid

In sunet de goarne și răpăit de 
tobe, de tribună se apropie cu fe
țele îmbujorate, pline de sănătate, 
coloana celor mai tineri demons
tranți, primăvara vieții noi, pio
nierii. Purtînd pe brațele lor por
tretul marelui Lenin, ei pășesc cu 
mîndrie și încredere, raportînd des
pre succesele repurtate la învățătu
ră. Pe piepturile multora dintre ei 
strălucesc steluțe roșii, distincție 
pionierească, ca semn al hărniciei 
lor la învățătură și în munca ob
ștească. Pionieri ca Teodora Ofi
ciu și Dan Vladimir ,de la Școala 
nr. 1, Rădulescu Victor și Jurca 
Cornel de la Școala nr. 2 și mulți 
alții sînt exemple de conștiincio
zitate și perseverență.

Coloana pionierilor este urmată 
de cea a cadrelor didactice.

In rînduri strînse, cu chipurile 
pline de bucurie au pășit prin fața 
tribunei și elevii școlilor medii din 
Petroșani și Lonea, manifestîn- 
du-și hotărîrea lor de a deveni oa
meni bine pregătiți, cadre de nă
dejde ale construcției socialismului 
si comunismului în patria noastră.
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Din lucpăpile sesiunii extraordinare a Mapii Adunări Naționale

Cuvîntul tovarășului Alexandru Moghioroș
Tovarăși,
Sesiunea de față a Marii Adu

nări Naționale este cu adevărat 
o sesiune extraordinară.

Cînd îți rotești privirea prin a- 
ceasta măreață sală vezi un ta
blou viu al democrației noastre 
socialiste. Alături de deputați se 
află președinții gospodăriilor a- 
gricole colective din întreaga țară, 
directori ai gospodăriilor agricole 
de stat și stațiunilor de mașini și 
tractoare, ingineri agronomi, mun
citori din întreprinderi, cercetă
tori din institute agricole și aca
demicieni, scriitori, oameni de artă, 
activiști de partid și de stat. 
Aceasta este adevărata democra
ție, în cate oamenii muncii cu bra
țele și mintea participă nemijlo
cit la conducerea treburilor de 
stat, discută cu pricepere și spi
rit de răspundere problemele com
plexe ale desăvîrșirii construcției 
socialiste în patria noastră.

Evenimentul istoric pentru care 
яе-аШу adunat aici este — ața cum 
a arătat in Raportul său tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej -- tre
cerea întregii țâtănimi din țara 
noastră pe drumul luminos al gos
podăriei colective, victoria socia
lismului la sate.

Această importantă victorie se 
datorește fermității cu care parti
dul a urmat politica leninistă -de 

'construire a socialismului la sate, 
aplicării ei creatoare la condițiile 
concrete din țara noastră, găsirii 
în fiecare etapă a unor soluții jus
te în rezolvarea problemelor dificile 
pe căre le ridică trecerea milioa
nelor de mici producători agricoli 
pe făgașul vieții noi, socialiste.

La temelia întregii munci pen
tru transformarea socialistă a a~ 
griculturii noastre a stat linia po
litică elaborată de istorica Plenară 
din 3—5 martie 1949 a Comitetu
lui Central al P.M.R.

Unul din principalele merite ale 
acestei politici constă în aprecierea 
justă a rolului formelor simple în 
trecerea țărănimii pe calea socia
lismului, Plenara a subliniat în 
mod deosebit că această trecere 
trebuie să se facă așa cum a ară
tat Lenin : ...„pe o cale cît mai 
simplă, mai ușoară si mai accesi
bilă pentru țăran".

Dezvoltarea formelor simple de
■ cooperare la sate a fost conside
rată ca un mijloc important al 
educării milioanelor de țărani in 
șpiritul gospodăririi în comun.

„A merge pe această cale — 
spunea tovarășul Gheorghe Ghe
orghiu-Dej în Raportul său la 
Plenara GC. din 1949 — înseam
nă a duce țărănimea muncitoare 
spre gospodăria colectivă, pe dru
mul care poate fi înțeles și accep
tat de către aceasta, căci îmbină 
interesele ei individuale cu cele

■ generale ale economiei naționale".
Aplicarea acestei linii juste s-a 

concretizat apoi în crearea înto
vărășirilor agricole ca o formă 
simplă de cooperativizare accesi- 

1 bilă masei țărănești din țara noas
tră și potrivită gradului ei de dez
voltare de atunci.

Astăzi cînd facem bilanțul eta 
pei pe care am parcurs-o, este ne
cesar să ne reamintim că lupta 
pentru colectivizarea agriculturii 
n-a fost lipsită de greutăți, de pie
dici, de încercări de a abate par
tidul de la politica sa leninistă.

După cum se știe, grupul frac- 
ționist, antipartinic a negat impor
tanța formelor simple de coopera
re și îndeosebi a întovărășirilor 
și a preconizat trecerea directă la 
gospodăria colectivă a masei ță
rănimii, deși pentru aceasta nu 
existau atunci nici premise mate
riale, nici condiții subiective. Pe 
de altă parte acest grup a folosit 
forța și metodele de consfirîn- 
gere în acțiunea de colectivizare, 
a încălcat principiul liberului con- 
simțămint. Toate acestea au frinat 
procesul de transformare socialis
tă a agriculturii și au lovit în 
alianța muncitorească-țărănească.

Timp îndelungat Ana Pauker a 
sabotat elaborarea statutului înto
vărășirilor.

Este meritul conducerii partidu
lui, și în primul rînd al tovară
șului Gheorghiu-Dej. că acest sta
tut a fost totuși elaborat și că îm
potriva voinței deviatorilor s-a 
trecut la organizarea de întovără
șiri agricole. Dacă pînă la anul 

1952 nu se crease aici o singură 
întovărășire, în 1958 existau 12.748 
de întovărășiri.

După ce Comitetul Central al 
partidului a zdrobit grupul anti
partinic și L-a înlăturat din con
ducerea de partid și de stat, s-a 
deschis drum larg muncii răbdă
toare pentru atragerea țărănimii 
spre agricultura socialistă.

Pentru milioanele de țărani mun - 
citori, întovărășirile agricole au 
fost o foarte bună școală primară, 
unde au învățat abecedarul agri
culturii socialiste, și pe care au 
promovaț-o cu nota 10, trecînd în 
masă în școala superioară a gos
podăriei agricole colective.

Partidul nostru a întărit necon
tenit alianța muncitorească-țără
nească. El a învins cu succes pie
dicile și greutățile. Astăzi între
gul popor sărbătorește cu entuziasm 
ca pe o măreață victorie încheie
rea procesului de făurire a rela
țiilor de producție socialiste în 
toate ramurile economiei națio
nale.

Tovarăși,
In această sesiune numeroși de

putați ți invitați au vorbit pe larg 
despre gospodăriile colective, des
pre minunatele rezultate obținute 
și experiența acumplată de aceste 
unități agricole, despre perspec
tivele luminoase ce se deschid în 
fața lor

Aș vrea să subliniez însemnă 
tatea și caracterul nou pe care-1 
capătă în condițiile agriculturii 
colectivizate schimbul dintre oraș 
și sat — una din temeliile alian
ței muncitorești-țărănești. Astăzi 
schimbul dintre oraș și sat oglin
dește în mod iust relațiile noi 
dintre două clase prietene, care 
au interesul comun de a dezvolta 
industria și agricultura, întreaga 
economie națională și de a asigu
ra pe această bază ridicarea con
tinuă a bunăstării poporului.

Lucrurile mau stat așa cu mai 
mulți ani iu urmă. Incepînd din 
1948 fondul central de produse 
agricole se forma în principal prin 
sistemul cotelor obligatorii. Dar 
acest sistem nu stimula producția 
și nici nu cointeresa pe țărani

Acaparînd poziții-cheie în con
ducerea economiei, grupul anti
partinic, fracționist a impus o po
litică de prețuri care ducea la sub 
minarea gospodăriilor țărănești. 
Pentru produsele predate de ță
rani erau stabilite prețuri mult 
sub nivelul prețului de cost. Pe 
lîngă faimoasele planuri de cul
tură, țăranii mai primeau și pla
nuri de livrări care se băteau cap 
în cap între ele. Care a fost re 
zultatul ? Țăranii nu respectau a- 
ceste planuri pentru că nu erau in
teresați s-o facă Mulți dintre ei 
lăsau în paragină pămînturile și 
în consecință suprafețele cultivate 
și producția scădeau.

Mergînd pe linia criminală, an
tipopulară, fracționiștij au luat 
măsuri represive, au organizat pro
cese în masă împotriva țăranilor 
muncitori care nu-și puteau înde
plini obligațiile către stat.

La aceasta mai trebuie adăugat 
că an de an, în mod deli
berat, prin planul de stat 
ei au impus micșorarea su
prafețelor cultivate cu po
rumb. Din 1948 pînă în 1952 a- 
ceste suprafețe au scăzut cu pește 
800.000 ha. Acestea și alte mă 
suri similare au produs imense 
daune economice și politice.

Țara noastră, cunoscută ca pro
ducătoare și exportatoare de ce
reale, ajunsese în situația de a fi 
nevoită să importe — cîțiva ani 
—’ grîu și alte produse agricole 
și să mențină un tirno îndelungat 
sistemul de cartele în aprovizio
narea populației.

După zdrobirea devierii, încă în 
1953. conducerea partidului a luat 
o serie de măsuri pentru aplicarea 
principiului leninist al cointeresă
rii materiale

In 1956, ^Comitetul Central a 
hotărit desființarea cotelor obli
gatorii pentru produsele agricole 
și generalizarea sistemului de con
tractări și achiziții. In fejul aces
ta s-au introdus noi relații de 
schimb, pe baza cărora țăranii 
vînd statului producția-marfă la 
liberă învoială. Aceasta a însem
nat o cotitură radicală în legătu
rile economice dintre oraș și sat.

După șase ani de aplicare, con
tractările au devenit metoda do
minantă în relațiile de schimb, do- 
vedindu-și pe deplin trăinicia. A- 
cest sistem asigură împletirea in
tereselor agricole ale statului cu 
interesele țărănimii colectiviste. In 
același timp el reprezintă o pir- 
ghie economică importantă pentru 
îndrumarea producției potrivit ne 
voilor economiei naționale și inte
reselor gospodăriilor colective.

De la aceasta tribună mai mulți 
tovarăși au vorbit despre starea 
de nesiguranță, coșmarul în care a 
trăit țărănimea muncitoare în tim
pul regimului burghezo-moșieresc. 
Unul din aspectele acelor vremuri 
de urgie era acela că țăranii nu 
știau niciodată dacă-și vor putea 
vinde produsele și la ce preț. Dar 
ct aveau nevoie de bani nu nu
mai pentru a-și cumpăra mărfurile 
industriale trebuincioase ci și pen
tru a-și plăti impozitele grele că
tre stat și dobînzi ruinătoare la 
moșieri și cămătari. Țăranii erau 
obligați să-și vîndă produsele la 
negustori pe prețuiri de nimic.

Astăzi, prin contractele încheiate, 
gospodăriile colective au asigurat 
desfacerea întregii producții-mar- 
fă la prețuri avantajoase și stabi
le.

Majoritatea gospodăriilor colec
tive încheie contracte pe mai mulți 
ani. In felul acesta ele au sigu
ranța vinzârii produselor pe o pe
rioadă îndelungată și știu ce ș; 
cît să producă.

Pentru cantitățile de produse 
contractate, statul acordă gospo
dăriilor colective arvune, care re
prezintă în fapt adevărate credite 
fără dobîndă. Aceste arvune sînt 
folosite pentru nevoile producției 
și dau gospodăriilor colective po
sibilitatea de a acorda colectiviș
tilor cu regularitate avansuri în 
bani în cursul anului. Astfel, în 
anul 1961 statul a acordat în to
tal, în afară de creditele de in
vestiții și de producție arvune in 
valoare de 1 miliard și 100 de 
milioane lei.

Toate aceste măsuri au făcut sa 
crească continuu livrările de pro
duse agricole către stat pe bază 
de contracte. In 1961 s-а contrac
tat cu gospodăriile colective de 
pește 2 ori mai mult grîu și po
rumb, de peste 1,5 ori mai multă 
came decit în 1957.

Vreau să aduc la cunoștința se
siunii Marii Adunări Naționale 
că în 1962 pentru prima dată con
tractările pentru principalele pro
duse agricole prevăzute în plan au 
fost încheiate înaintea terminării 
însămînțărilor de primăvară.

In felul acesta a înțeles țărăni
mea noastră colectivistă să răs
pundă sprijinului pe care-1 pri
mește permanent din partea clasei 
muncitoare. Avem convingerea fer
mă că gospodăriile colective vor 
dezvolta an de an yînzările pro
duselor agricole pe bază de con
tracte reciproc avantajoase, care 
duc nemijlocit la întărirea lor eco
nomică și asigură aprovizionarea 
oamenilor muncii de la orașe cu 
produse agro-alimentare și a in
dustriei cu materii prime agricole.

Tovarăși,
Partidul a acordat o importanță 

deosebită gospodăriilor agricole 
de stat, sectorul cel mai înaintat 
al agriculturii noastre socialiste.

După cum se știe, partidul a 
pus în fața gospodăriilor de stat 
sarcina de a produce mari canti
tății de cereale, carne, lapte și 
alte produse pentru a deveni o 
sursă importantă și sigură de for
mare a fondului central al stătu-, 
lui. Totodată ele trebuie să acor
de gospodăriilor colective un spri
jin permanent în întărirea și dez
voltarea lor economică, furniain- 
du-le semințe de soi, material să- 
ditoc viti-pomicol și animale de 
rasă, să constituie o pildă vie de 
gospodărire socialistă pentru în
treaga noastră agricultură.

Și în privința activității gos
podăriilor agricole de sțat partidul 
a avut de luptat împotrivă pozi
ției sabotoare a deviatorilor. A- 
ceștia nu numai că, ău împiedicat 
dezvoltarea bazei tchnice-materiale 
a gospodăriilor de stat, dar au în
cercat chiar să le lichideze. Aceas
tă încercare însă n*a reușit. To
varășul Gheorghe Ghgorghiu-Dej 
personal s-a preocupat de înzes

trarea tehnică a sectorului de stat 
al agriculturii. Acestor unități li 
s-au alocat în perioada 1956 — 
1961 peste 8 miliarde iei, din care 
cea mai mare parte a fost desti
nată dotării cu mijloace tehnice.

Prin organizarea mai rațională 
a procesului de producție și apli
carea pe scară largă a metodelor 
agro-zootehnice inaintate, gospodă
riile de stat au obținut realizări 
importante. In perioada la care ne 
referim, producția globală cît și 
producția-marfă a gospodăriilor 
agricole de stat au crescut de a~ 
proape 4 ori, valoarea producției 
globale a ajuns în 1961 la circa 
7 miliarde lei.

Contribuța gospodăriilor de stat 
la formarea fondului central a fost 
an de an tot mai mare, ajungînd 
în 1961 să reprezinte 36 la sută 
la grîu, 23 la sută la porumb. 48 
la sută la carne de porc, 33 la 
sută la lapte, 40 la sută la stru
guri.

In același timp, ele au livrat 
gospodăriilor colective numai în 
ultimii cinci ani peste 450 mii to
ne semințe de grîu și aproape 60 
de mii tone semințe de porumb 
de mare productivitate, circa 10 
milioane pomi akoiți și 16 milioa
ne vițe altoite, din soiurile cele mai 
valoroase, precum și peste 5 mii 
taurine, 50 de mii porcine și 70 
mii ovine de rasă superioară.

Aceste realizări confirmă juste
țea aprecierii partidului că gospo
dăriile agricole de stat — ca for
mă superioară de agricultură so
cialistă — pot și trebuie să joace 
un rol esențial în creșterea pro
ducției globale și marfă, în asigu
rarea fondului central cu cereale, 
carne, lapte și alte produse, iar a 
gospodăriilor agricole colective cu 
semințe de soi și cu animale de 
rasă-

Pentru realizarea sarcinilor tra
sate de Congresul al III-lea al 
partidului, în gospodăriile agricole 
de stat procesul de producție tre
buie să fie organizat pe mări su
prafețe de cereale, în complexe vi
ticole, pomicole și sere pentru le
gume, unități specializate in creș
terea vacilor pentru lapte, tauri
nelor și porcilor la îngrășat, în 
creșterea păsărilor pentru ouă și 
carne. Așa cum a arătat tovară
șul Gheorghiu-Dej la recenta Ple
nară a Comitetului Cgnțral, pro
ducția în gospodăriile de stat tre
buie să capete din ce în ce mai 
mult caracterul producției indus
triale.

Muncitorii, inginerii și tehni
cienii, prin munca lor harnică, pot 
și trebuie să ridice continuu renta
bilitatea unităților în care lucrea
ză, ' să vegheze la îmbunătățirea 
calității produselor, să ridice acti
vitatea tuturor gospodăriilor de 
stat ia nivelul cerințelor noii eta
pe de dezvoltare a agriculturii 
noastre socialiste.

Tovarăși,
încheierea colectivizării a pus la 

ordinea zilei cerința înlocuirii 
vechiului sistem de conducere a 
agriculturii depășit, rămas în urma 
vieții, cu un sistem nou de con
ducere, radical schimbat, cu o nouă 
formă de organizare, care să per
mită folosirea deplină a posibili
tăților și avantajelor marii agri
culturi socialiste.

Stilul de muncă și metodele bi
rocratice generate de vechiul sis
tem de conducere a agriculturii

Cuvîntul deputatului Ștefan Tripța 
(regiunea Hunedoara)

Tovarăși deputați și invitații
Datorită politicii înțelepte a 

partidului, poporul nostru a obținut 
o măreață victorie : încheierea pro
cesului de colectivizare a agricul
turii cu aproape patru ani înainte 
de termenul stabilit de Congresul 
al III-lea al partidului.

Așa cum se arată în Raportul 
prezentat de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, terminarea colec
tivizării agriculturii și prin aceasta 
încheierea procesului de făurire a 
relațiilor de producție socialiste 
în întreaga economie asigură dez- 
zoltarea mai rapidă a forțelor de 
producție în patria noastră, ridi
că pe o treaptă și mai înaltă a* 
lianța dintte clasa muncitoare și 
{Згіяйтеа munatoarej mătatea 

au devenit o frînă în organizarea 
mai bună a producției, în crește
rea și folosirea mai rațională a 
cadrelor, în valorificarea mai de
plină a hărniciei și priceperii mi
lioanelor de țărani.

Este meritul partidului nostru 
și al Comitetului său Central de 
a fi găsit o asemenea formă nouă 
de organizare care să permită le
garea conducerii agriculturii pe 
diferite trepte cu baza acesteia, 
unitatea de producție. Consiliul 
Superior al Agriculturii și consi
liile agricole regionale și raionale 
îmbină conducerea competentă cu 
cercetarea științifică și cu activita
tea gospodăriilor colective, a gos
podăriilor de stat și a stațiunilor 
de mașini și tractoare și totodată 
creează cadrul larg pentru desfă
șurarea inițiativei celor ce reali
zează practic și efectiv producția 
agricolă.

Participarea nemijlocită a celor 
mai pregătite cadre de specialiști 
la conducerea agriculturii are o În
semnătate deosebită. Ea creează 
condițiile rezolvării cu succes a 
sarcinilor complexe de răspundere 
ca: îndrumarea muncii de întă
rire economico-otganizatorioă a 
gospodăriilor colective ; conducerea 
activității de producție și econo
mice a gospodăriilor de stat și a 
stațiunilor de mașini și tractoare, 
îndrumarea activității de cercetare 
științifică ; organizarea introducerii 
și generalizării în producție a rea
lizărilor științei și practicii agri
cole avansate ; asigurarea pregăti
rii cadrelor agricole ți repartiza
rea lor justă în producție etc.

Sarcina noastră este acum de 
a aplica în viață hotărîrile parti
dului, de a introduce de sus plnă 
jos noul sistem de organizare și de 
conducere a agriculturii, de a fo
losi un stil și metode de muncă 
corespunzătoare. Trebuie să mun
cim astfel incit să obținem încă 
în cursul acestui an recolte mari 
de cereale și produse animale.

Sprijinindu-se pe industria noas
tră și în primul rind pe industria 
constructoare de mașini și chimică 
în continuă dezvoltare, pe ajutorul 
neprecupețit al clasei muncitoare, 
țărănimea colectivistă, muncitorii 
din gospodăriile de stat și Stațiuni
le de mașini și tractoare vor face 
față cu cinste acestei sarcini.

De la această înalță tribună, 
președinții de gospodării colective 
romîni, maghiari, germani și de 
alte naționalități au exprimlt în 
cuvinte înflăcărate satisfacția lor 
pentru încheierea cu succes a co
lectivizării agriculturii, recunoștin
ța lor nemărginită pentru partidul 
nostru, sub a cărui conducere a 
fost înfăptuită această victorie.

însuflețiți de marile perspective 
pe care încheierea colectivizării 
agriculturii le deschide în fața po
porului nostru, muncitorii, țăranii 
înfrățiți în muncă pe pămînturile 
gospodăriilor colective, oamenii de 
știință, inginerii și specialiștii din 
agricultură se unesc și mai strins 
Ід jurul Comitetului Central, în 
frunte cu încercatul nostru condu
cător — tovarășul Gheorghe Ghe
orghiu-Dej. Să muncim cu și mai 
mult elan pentru înflorirea agri
culturii, dezvoltarea întregii eco
nomii, pentru desftvirșirea construi
rii socialismulni îp scumpa noastră 
patrie — Republica Populară Ro- 
тівА. (Cuvlntarea в. J<M| utblinia- 
tă prin mfemiet

moral-politică a întregului nostru 
popor.

Permiteți-mi dragi tovarăși 
ca în numele siderurgis- 
tilor de la Hunedoara să a- 
dresez cele mai calde felicitări ță
rănimii colectiviste din țara noas-i 
tră și să-i urăm noi suedese în 
creșterea producției vegetale și ani
male, în* întărirea economiei și 
organizatorică a gospodăriilor co
lective.

Ga deputat al Marii Adueări 
Naționale, îmi exprim’deplinul meu 
acord față de măsurile preconizate 
în raport cu privire la reorgani
zarea conducerii agriculturii potri
vit cu necesitățile noii etape de 
dezvoltare.

(CentiauiM in цяс. 4-a)



STEAGUL ROȘU

Din lucpăpile sesiunii extraordinare a Marii Adunări Naționale
Cuvîntul tovarășului Dumitru Coliu

Stimați tovarăși deputați și 
invitați,

Ne-a fost dat' să dezbatem. în 
această sesiune istorică a marelui 
sfat al țării — Marea Adunare 
Națională — un eveniment care va 
rămîrie înscris pentru totdeauna 
in Cartea de Aur a poporului 
nostru : încheierea colectivizării a- 
griculturii, biruința definitivă a so
cialismului atît la orașe cît și la 
sate-

Desigur, drumul spre această 
victorie nu a fost un drum ușor, 
neted, lipsit de obstacole și greu
tăți. Dar printr-o muncă încor
dată și perseverentă, plină ~de răb
dare și încredere deplină în jus
tețea liniei politice stabilite de 
partid, înaintînd pas cu pas, eta
pă. cu etapă, acest obiectiv — cel 
mai complex dintre toate care se 
pun în opera de construire a so
cietății socialiste — a fost înfăp-. 
tuit.

Așa cum a arătat tovarășul 
Gheorghiu-Dej în raportul său, 
victoria încheierii colectivizării ri
dică pe o treaptă mai înaltă alian
ța muncitorească-țărănească și uni
tatea moral-politică a întregului 
popor, întărind și mai mult forța 
de granit a orînduirii noastre so
cialiste.

Problema închegării și consoli
dării necontenite a alianței munci
torești-țărănești, sub conducerea 
clasei muncitoare, a fost una din
tre preocupările fundamentale si 
constante ale întregii politici a par
tidului, care s-a călăuzit neabătut 
de învățătura marelui Lenin care 
spunea : „O condiție necesară pen
tru victoria revoluției socialiste... 
este alianța deplină între țărăni
mea muncitoare... și clasa munci
toare... Această alianță... este sin
gura care va asigura victoria socia
lismului în lumea întreagă1*.

Partidul nostru a vegheat la păs
trarea, ca lumina ochilor, a aces
tui bun de neprețuit pe care-1 au 
oamenii muncii de la orașe și sate 
în lupta lor pentru înfăptuirea 
revoluției socialiste și construirea 
noii societăți. Aceasta ne apare 
cu deplină claritate dacă trecem în 
revistă, chiar și numai sumar, prin
cipalele direcții pe caste le-a urmat 
politica partidului față de țărăni
me, desfășurarea diferitelor etape 
ale procesului de transformare so
cialistă a agriculturii în țara 
noastră.

Așa cum s-a mai arătat, o uria
șă însemnătate pentru consolida
rea alianței clasei muncitoare cu 
țărănimea muncitoare a avut-o 
preocuparea partidului de a ușura 
pașii țărănimii spre forma supe
rioară a agriculturii socialiste, 
gospodăria colectivă, de a-i educa 
pe țărani în spirit sodalist, trep 
tat și continuu, în cadrul forme - 
lor simple de asodere și coopera 
re, menite să-i deprindă a gos
podări în comun.

Tocmai ținînd seama de reali
tatea existentă în satele noastre, 
partidul a preconizat formele sim
ple de cooperare în producție și 
în special întovărășirea, oferind 
întregii țătănimi mundtoare posi
bilitatea de a trece prin această 
școală a muncii în comun.

In această perioadă, așa cum au 
subliniat și alți vorbitori, își des
fășura activitatea dușmănoasă gru
pul deviatorilor Pauker-Luca și 
acoliții acestora. In mod nemeritat, 
cu o aureolă falsă de vechi mi- 
litanți în mișcarea mundtorească, 
ei ajunseseră în posturi de condu
cere în partid. Rupți de realitate, 
incapabili de a înțelege problemele 
satului și preocupările țărănimii, 
etapa concretă în care se găsea 
revoluția în țara noastră, ei s-au 
opus înfăptuirii politicii partidului 
de cooperativizare a țărănimii sta
bilită la plenara din 3—5 martie 
1949, au zădărnicit un timp înfiin
țarea întovărășirilor agricole.

In timp ce Ana Păuker dădea, 
peste capul conducerii partidului, 
indicații de încălcare grosolană a 
liberului consimțămînt al țărani
lor, forțînd organele de partid să 
declanșeze -„întreceri** pentru cît 
mai multe gospodării colective, 
Vasile Luca propovăduia necesi
tatea „atragerii** în gospodăriile 
colective a așa-zișilo’c ;-,bunî gos
podari** sub numele cărora se as
cundeau chiaburii, interesați șă 
submineze pfe dinjfonîni gospbcH- 

tiile colective, să zdruncine încre
derea țăranilor muncitori în po
litica partidului.

Prin întreaga această activitate 
criminală, ca și prin cunoscutele 
procese înscenate țăranilor munci
tori sub diferite pretexte, grupul 
deviatorilor făcea totul pentru a 
compromite politica partidului de 
transformare socialistă a agricul
turii, subminînd înseși bazele a* 
lianței dintre clasa muncitoare și 
țărănimea muncitoare. Trebuie 
spus că urmările activității dău
nătoare desfășurate timp de mai 
mulți ani de grupul deviatorilor 
s-au resimțit multă vreme, îngreu- 
nînd munca partidului la sate. Mă 
asociez și eu părerilor exprimate 
in sesiunea noastră, că fără dau
nele pricinuite de deviatori sărbă
toarea pe care o trăim astăzi ar 
fi putut avea loc mult mai devre
me.

Este necesar să reamintim toate 
aceste lucruri, tovarăși, pentru a 
reconstitui întregul adevăr istoric, 
pentru a înțelege întreaga com
plexitate pe care a îmbrățișat-o 
procesul de transformare socialistă 
a agriculturii în țara noastră.

Este un mare merit al partidului 
nostru, al conducerii sale leniniste 
că a demascat, a zdrobit politiceș
te și a înlăturat din conducerea 
partidului grupul antipartinic al 
deviatorilor, a apărat cu fermitate 
alianța muncitorească-țărănească și 
a aplicat cu consecvență linia po
litică justă stabilită de plenara 
din martie 1949. Rolul hotărîtor 
în îndeplinirea acestei sarcini gre
le și de mare răspundere l-a avut 
primul secretar al Comitetului Cen
tral al partidului nostru, tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Ne dăm cu toții astăzi și mai 
bine seama tțcît de mult a hotătît 
asupra succesului în opera de co
lectivizare a agriculturii noastre 
înfăptuirea politicii formelor sim
ple de cooperare. Cei mai mulți 
dintre noii colectiviști au provenit 
in ultimii ani, după cum știți, din
tre întovărășiți, marea majoritate 
a gospodăriilor colective creîndu-se 
pe baza întovărășirilor agricole, 
conform dorinței țăranilor înșiși de 
a păși într-o formă avansată de 
producție socialistă.

Tovarăși deputați,
Izvorul succesului partidului nos

tru în politica sa față de țărănime 
constă în aplicarea neștirbită, co
respunzător condițiilor concrete 
din țara noastră, a triplei și indi
vizibilei teze leniniste : ne spri
jinim pe țărănimea săracă, strîngem 
alianța cu țărănimea mijlocașă și 
ducem o luptă neîntreruptă împo
triva chiaburimii. Acest principiu 
fundamental al alianței muncito- 
rești-țărăiiești s-a oglindit în în
tregul complex de măsuri luate de 
partid și guvern pentru sprijinirea 
multilaterală și cointeresarea ma
terială în producție a țăranilor 
muncitori pe de o parte, iar pe de 
alte parte, în politica dusă față 
de elementele exploatatoare la sate.

Un factor important în ridicarea 
nivelului agriculturii, în creșterea 
producției agricole l-au constituit 
creditele acordate de către stat 
țăranilor muncitori, măsurile luate 
pentru extinderea mecanizării lu
crărilor agricole, pregătirea umil 
număr important de cadre de spe
cialiști agricoli și alte măsuri.

O măsură importantă a avut de 
asemenea aplicarea justă, creatoa
re, de către partidul nostru, a 
principiului leninist, universal va
labil, al cointeresării materiale. 
Viața arată că ignorarea acestui 
principiu în perioada construcției 
socialiste nu poate decît să preju
dicieze interesele economiei și să 
frîneze mersul înainte spre so
cialism. Acest principiu leninist 
a fost concretizat în țara noastră 
într-o gamă largă de forme de 
schimb între oraș și sat, dintre 
care un loc de seamă l-a ocupat 
sistemul de contractări și achiziții. 
O etapă cu totul nouă în dezvol 
tarea acestor relații a deschis ple
nara C.C. al P.M.R. din 27—29 
decembrie 1956, care a hotărît 
înlocuirea sistemului de cote in 
constituirea fondului central prin 
cumpărarea produselor la preț de 
învoială cu producătorii agricoli. 
Așezarea relațiilor economice din
tre stat și țărănime pe baze co
riieircfafc « а efcpresîe a meSelui 

nou, creator ,în care partidul nos
tru a rezolvat problemele econo
mice ale agriculturii — a lărgit 
mult cointeresarea materială a 
gospodăriilor țărănești, mărind ini
țiativa și interesul lor în produc
ție. Pe baza analizei temeinice a 
situației din agricultură, partidul 
nostru a ajuns la convingerea că 
continuarea aplicării sistemului co
telor obligatorii ar fi periclitat 
atît interesele economice ale sta
tului aît și cele ale țărănimii 
muncitoare. Acest sistem devenise 
o frînă în calea creșterii produc
ției, a asigurării necesităților in
dustriei cu materii prime și a ne 
voilor populației în continuă creș
tere cu produse agroalimentare. 
Traducerea în viață a hotărîrilor 
plenarei din decembrie 1956 a dat 
un puternic avînt agriculturii noas
tre, a determinat o creștere rapidă 
atît a producției de cereale-mar- 
fă cît și a șeptelului, ceea ce a 
avut ca urmare îmbunătățirea a- 
provizionării industriei și pieței cu 
produse agricole si ridicarea nive
lului de trai al țărănimii.

Partidul a combătut de aseme
nea și a luat măsuri hotărîte pen
tru lichidarea unor tendințe dău
nătoare manifestate la un moment 
dat de organele de planificare. 
Pe baza indicațiilor lui Miron 
Constantinescu, căruia grupul de
viator din care făcea paste îi crea
se faima de mare „specialist în 
materie de planificare** acestea 
nesocoteau legile obiective ale mi
cii producții de mărfuri, interesele 
economice ale micului producător 
și condițiile concrete din diferite 
zone agricole ale țării, „planifi- 
cînd“ producția fiecărui petic dc 
pămînt.

Respectarea fermă de către par
tid a principiului cointeresării ma
teriale a asigurat întărirea alian
ței muncitorești-țărănești, a con
tribuit la apropierea țărănimii de 
gospodăria colectivă, la stimularea 
trecerii ei pe făgașul agriculturii 
socialiste, pe baza interesului ma
terial și a liberului consimțămînt.

înfăptuirea întregului complex 
de măsuri îndreptate spre sprijini
rea și cointeresarea materială în 
producție a țărănimii muncitoare, 
spre îngrădirea și lichidarea ex
ploatării, a avut rezultate deose
bit de pozitive în dezvoltarea a- 
griculturii noastre. Așa cum se a- 
rată în Raportul tovarășului Ghe- 
orghiu-Dej, creșterea continuă a 
producției vegetale și animale con
stituie una din trăsăturile cele mai 
importante ale procesului construc
ției socialiste la sate în țara noas
tră; care reprezintă cea mai bună 
verificare practică a justeței în
tregului ansamblu al politidi la 
sate a partidului. Acest rezultat 
strălucit, care conferă o și mai 
mare însemnătate încheierii colecti
vizării, spulberă categoric toate 
născocirile calomnioase ale apolo
geților capitalismului care de mai 
multă vreme proroceau de la pos
turile de radio occidentale inevi
tabilitatea scăderii producției agri
cole în perioada construcției socia
lismului la sate.

Tovarăși deputați,
Colectivizarea agricultorii s-a 

putut încheia cu succes și datorită 
faptului că partidul nostru a res
pectat cu cea mai mare strictețe 
principiul leninist al liberului con
simțămînt. Atrăgînd permanent a- 
tenția că încălcarea acestui prin
cipiu lovește în alianța muncito
rească — țărănească, subminează 
opera de transformare socialistă a 
agriculturii, conducerea partidului 
a luat măsuri de prevenire și de 
lichidare a oricăror manifestări de 
constrîngere într-o formă sau alta 
a țăranilor muncitori. Aceasta a 
făcut să crească prețuirea și dra
gostea țărănimii față de partid, 
încrederea acesteia în politica par
tidului, a atras noi și noi mase 
țărănești pe drumul agriculturii so
cialiste.

Unirea în gospodării colective a 
milioanelor de familii de produ
cători agricoli individuali a fost 
posibilă datorită vastei munci or
ganizatorice și politice desfășura
te zi de zi de partid în rindurile 
țărănimii. In centrul acestei munci, 
partidul a pus faptele, exemplele 
concrete oferite de viață, de pro
cesul colectivizării însuși. Un roi 
importa® colectivizarea a* 

gri culturii au avut și gospodăriile 
colective fruntașe, care prin rezul
tatele obținute în producție au 
demonstrat practic superioritatea 
socialismului. Vizitele a sute de 
mii de țărani individuali și înto
vărășiți în gospodăriile colective 
fruntașe, numeroasele consfătuiri 
agricole regionale . și raionale, ex
pozițiile agricole, cărțile, broșurile, 
filmele și alte forme variate ale 
muncii politice au răspîndit larg 
in masa țăranilor muncitori exem
plul vieții și muncii colectiviștilor, 
sădind zi de zi în conștiința lor 
convingerea fermă că gospodăria 
colectivă reprezintă calea cea mai 
sigură spre bunăstare și un trai 
fericit. Un rol deosebit de impor
tant în clarificarea țărănimii asu
pra avantajelor gospodăriilor co
lective l-au avut expunerile to
varășului Gheorghiu-Dej la cons
fătuirile cu colectiviștii și în special 
expunerea ținută la Consfătuirea 
pe țară a țăranilor colectiviști din 
decembrie 1961.

Bogata și rodnica experiență a- 
cumulată în decursul anilor in 
această muncă este un bun de preț 
care va fi de mare folos și în vii
tor, în activitatea organizațiilor dc 
partid, a noilor organe de condu
cere ale agriculturii, în acțiunea 
de consolidare a gospodăriilor co
lective, de răspîndire și generali 
zare a experienței înaintate, care 
și de acum încolo va juca un rol 
important în dezvoltarea continuă 
a agriculturii socialiste.

Munca politică de masă, am - 
pla acțiune de culturalizare a ță
rănimii, răspîndirea în agricultu
ră a științei agrozootehnice îna
intate, mecanizarea muncilor agri 
cole, pregătirea de noi și noi con
tingente de cadre tehnice și de con
ducere în școlile de președinți ai 
G.A.C., brigadieri, socotitori, trac
toriști etc., întreaga activitate or
ganizatorică și politică desfășurată 
de partid la sate în anii care au 
trecut, au făcut să crească conș 
tiința țărănimii noastre.

Agricultura socialistă, noua via
ță a satelor au descătușat talentul 
și energia creatoare a țărănimii, 
au pus în valoare capacitățile sale 
organizatorice, au ajutat-o să do- 
bîndească o vastă experiență. Acest 
lucru s-a oglindit cu putere și la 
actuala sesiune a Marii Adunări 
Naționale ca și cu alte prilejuri, 
în competența cu care reprezentan
ții colectiviștilor dezbat cele mai 
complexe probleme ale organizării 
producției agricole, în soluțiile ju
dicioase pe care le preconizează 
pentru creșterea producției.

Noul sistem de organizare a 
conducerii agriculturii expus de to
varășul Gheorghiu-Dej va asigura 
fără îndoială folosirea mai depli

Cuvântul deputatului Ștefan Tripșa
(Urmare din pag. 3-a)

Tovarăși,
Sesiunea extraordinară a Marii 

Adunări Naționale se desfășoară 
în condițiile unui avînt nemaiîn- 
tîlnit în dezvoltarea economiei și 
culturii patriei noastre.

Ca urmare a politicii leniniste 
a partidului nostru, în anii regi
mului democrat-popular la Combi
natul siderurgic Hunedoara au fost 
construite și puse în funcțiune o 
serie de agregate dotate cu utilaj 
de o înaltă tehnicitate, care cons
tituie mîndria întregului nostru 
popor. Producem astăzi la Hune
doara în numai două luni o canti
tate de fontă și oțel egală cu aceea pe 
care o producea Romînia burghezo - 
moșierească în întreg anul 1938.

Congresul al Ш-lea al partidu
lui nostru, a pus în fața siderur- 
giștilor sarcini de mare însemnă
tate în domeniul creșterii produc
ției dc metal. Aceste sarcini se 
înfăptuiesc cu succes. Prin munca 
plihă de entuziasm, colectivul de 
muncitori, ingineri și tehnicieni din 
combinatul nostru, a produs peste 
plan în primii doi ani ai planului 
de 6 ani 85.000 tone de fontă, 
91.000 tone de oțel și 113.000 to
ne de laminate.

Sarcinile pentru anul în curs ale 
colectivului de muncă de la Com
binatul siderurgic din Hunedoara 
sînt mult sporite față de anul tre
cut. Cu toate acestea, noi ne-am 
angajat să producem peste plan 

nă a experienței în producție a 
colectiviștilor, a inițiativei și com
petenței lor. Redistribuirea cadre
lor inginerești în agricultură, pre
cum și dezvoltarea învățămîntului 
agricol de masă vor permite crește
rea și mai rapidă a nivelului de 
cunoștințe științifice ale colectiviș
tilor, corespunzător marilor sarcini 
de viitor.

Acest lucru se cuvine să-l în
țeleagă just marea armată de pes
te 11.000 de specialiști de la sate, 
pentru a-și putea îndeplini cu suc
ces atribuțiile importante pe cate 
le au în îupta peptru dezvoltarea 
economică a gospodăriilor agricole 
colective. Ei își vor putea valori
fica cunoștințele în modul cel mai 
eficace, dacă vor folosi din plin 
și bogata experiență a țărănimii 
colectiviste, dacă vor ține seama 
de ea în stabilirea soluțiilor prac
tice care se impun, dacă se vor 
consulta permanent și vor conlucra 
strîns în toate problemele pro
ducției cu consiliile de conducere 
ale gospodăriilor agricole tolecti- 
ve. cu brigadierii, cu toți colecti
viștii

Tovarăși deputați și invitați,
Eliberindu-se pe sine, clasa 

muncitoare condusă de partidul ei 
marxist-leninist a eliberat și mi
lioane de oameni ai muncii de 
la sate de robie și exploatare, de 
înapoiere și sărăcie, ajutîndu-i. 
să-și reorganizeze munca și viață' 
pe baze noi, socialiste. Aceasta este 
expresia marelui ajutor de clasă 
acordat de muncitorime, țărănimii 
noastre, factorul principal al cimen
tării alianței muncito'rești-țărănești.

Țărănimea colectivistă este con
știentă de faptul că datoria ei este 
aceea ca, folosind din plin și chib- < 
zuind toate condițiile create, să 
lupte pentru sporirea continuă a 
producției agricole pentru ca la 
rîndul ei să poată contribui într-o 
măsură tot mai mare la dezvolta
rea industriei socialiste, la înflo
rirea întregii economii naționale, 
la ridicarea continuă a nivelului de 
îrai al celor ce muncesc.

Așa cum a arătat tovarășul Ghe
orghiu-Dej în raportul său. carac
teristica societății noastre actuale 
este existența a două clase priete
ne, clasa muncitoare conducătoare 
a tuturor oamenilor muncii și clasa 
țărănimii colectiviste, care, împreu
nă cu intelectualii, merg umăr la 
umăr, în strînsă alianță, sub con
ducerea încercată a partidului, a 
Comitetului său Central, sjfre de- 
săvîrșirea construcției socialismului! 
Întărirea continuă a acestei alianțe 
de nebiruit este chezășia marilor 
succese pe care le va repurta po
porul nostru necontenit sub flamu
ra partidului. (Сиѵтіатеа а fost 
sublimată prin aplauze puternice).

15.000 tone de fontă, 20.000 tone 
de oțel, 26.000 tone de lami
nate. Sîntem hotărîți ca prin fo
losirea mai rațională a agregate
lor, prin introducerea tehnicii și 
tehnologiei noi și îmbunătățirea 
permanentă a calității produselor 
să ne îndeplinim cu cinste aceste 
angajamente.

Tovarăși,
Sînteți aici în sală președinți 'ai 

tuturor gospodăriilor agricole co
lective din țară — reprezentanți 
ai harnicilor noștri colectiviști. In 
numele siderurgiștilor de la Hune
doara vă rog să transmiteți mem
brilor gospodăriilor dvs. că noi si- 
deru'rgiștii, ca și întreaga noastră 
clasă muncitoare nu vom precu
peți nici un efort pentru sporirea 
producției de metal, pentru ca din 
fonta și oțelul produse de noi, in
dustria constructoare de mașini să 
pună la dispoziție mai multe trac
toare, combine, semănători și alte 
mașini agricole care sînt necesare 
agriculturii.

Sîntem convinși că și dvs. fo
losind posibilitățile create de în
cheierea colectivizării, veți da țării 
tot mai multe produse vegetale 
și animale. Stnîns uniți în jurul 
partidului, muncitori, țărani și in
telectuali — să facem țara noas
tră tot mai înfloritoare.

Ca deputat votez cu încredere 
proiectul de lege prezentat spre 
aprobare Marii Adunări Naționale 
cu privire la reorganizarea condu
cerii agriculturii.
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LEGEA 
ca privire la înființarea Consiliului Superior al Agriculturii 

șl a consiliilor agricole regionale $1 raionale
Prin încheierea colectivizării 

agriculturii, sarcina trasată 
de Congresul al III-lea al parti
dului a fost îndeplinită cu suc
ces, cu aproape 4 ani înainte 
de termen.

Partidul și guvernul au a 
cordat permanent o atenție 
deosebită creșterii producție' 
agricole, obținîndu-se an de a" 
rezultate tot mai bune.

Ministerul Agriculturii, sfa
turile populare și organele a 
gricole, institutele de cercetă’ 
și stațiunile experimentale a- 
gricole au adus o contribuție 
însemnată la obținerea acestor 
rezultate.

Pe măsura progreselor reali
zate în colectivizarea agricul
turii, au apărut tot mai evi
dent lipsuri de structură, în 
sistemul de organizare a con
ducerii agriculturii. Forma or
ganizatorică a conducerii a- 
griculturii, începind de la mi
nister și pînă: la organele de 
jos, mai păstrează anumite 
trăsături proprii condițiilor 
cînd în agricultură predomina 
proprietatea individuală.

Sistemul de organizare a 
^conducerii agriculturii a făcut 
ca un număr însemnat din ca
drele de specialiști să lucreze 
în diferite trepte ale aparatu
lui administrativ, lipsind pro
ducția de sprijinul direct și 
calificat al specialiștilor.

Această formă organizatori
că depășită a dus adesea la 
un stil de muncă și metode de 
conducere birocratice funcțio
nărești, la elaborarea unor mă
suri și dispoziții fără partici
parea celor mai competente 
cadre din unitățile productive.

Conducerea ministerului, 
propriul său aparat și orga
nele în subordine se limitau 
deseori la întocmirea de di
rective, instrucțiuni, recoman
dări, evidențe statistice, ela
borate din birou, fără partici
parea specialiștilor din produc
ție chemați să le aplice în prac
tică. «

Este cunoscut rolul deosebit 
al cadrelor de ingineri agro
nomi și zootehnicîeni, al ca
drelor medii și al mecaniza
torilor în creșterea producției 
ȘI a productivității în agricul
tură. Ministerul nu a manifes
tat suficientă grijă pentru 
pregătirea cadrelor ^necesare 
producției agricole, nu a sta
bilit un plan "de pregătire și 
de profilare a cadrelor, cores
punzător cu dezvoltarea Inten
sivă. multilaterală a agricul
turii.

Oamenii de știință, cercetă
torii din agricultură au avut 
o activitate meritorie, au ob
ținut succese însemnate, le-

CAPITOLUL I
Dispozîfiuni generale

Art. 1. — Pentru a asigura 
pe toate treptele o conducere 
competentă și unitară a agri
culturii se înființează Consi
liul Superior al Agriculturii, 
organ central de conducere a 
agriculturii pe olan republican, 
consiliile agricole regionale, 
consiliile agricole raionale șl 
orășenești.

Această formă de organizare 
a conducerii agriculturii va a- 
sigura o competentă conduce
re științifică a întregii agri
culturi, strîns legată de pro
ducție și de nevoile unităților 
agricole socialiste, și va crea 
condiții pentru participarea la 
conducerea agriculturii a celor 
mai pregătite cadre care lu
crează nemijlocit în producție.

Dezbaterea în consiliile a- 
gricole a celor mai avansate 
metode agrozootehnice, izvo- 
rîte din rezultatele cercetări
lor științifice și din practica 

gînd tot mai mult activitatea 
lor de cerințele dezvoltării pro
ducției agricole.

Datorită sistemului de orga
nizare a conducerii agricultu
rii nu s-au asigurat îqsă în
drumarea și orientarea sufi
cientă a cercetărilor științifi
ce, introducerea consecventă a 
cuceririlor științei și tehnicii 
înaintate în producția agricolă, 
eliminarea fenomenelor de pa
ralelism și de risipire a forțe
lor în cercetarea științifică. 
Uneori, forțele de cercetare 
științifică în agricultură au fost 
orientate spre probleme mino
re, fără legătură directă cu ac
tivitatea gospodăriilor agricole 
de stat și a gospodăriilor agricole 
colective, sau au fost orientate 
spre probleme care erau deja 
rezolvate in alte țări. Pe de 
altă parte, unele organe agri
cole au manifestat atitudini 
de practicism șl de ignorare a 
importanței cuceririlor științei, 
nu s-au condus în activitatea 
lor după principiul că progre
sul în producția agricolă este 
de neconceput fără răspindi- 
rea largă și aplicarea In prac
tică a cuceririlor științei șl a 
experienței înaintate.

Toate aceste neajunsuri ma
nifestate de mai multă vreme 
tn activitatea Ministerului A- 
griculturii, a sfaturilor popu
lare și a organelor agricole, 
dovedesc că actuala formă de 
organizare a conducerii agri
culturii este depășită. Ea nu 
mal corespunde etapei noi. 
deschise de încheierea proce
sului de colectivizare. De aceea 
se impune schimbarea radicală 
a actualului sistem de organi
zare și adoptarea unei noi con
cepții organizatorice în condu
cerea agriculturii, care să asi
gure o conducere științifică, 
competentă și unitară, legată 
mai strîns de activitatea gos
podăriei agricole de stat, gos
podăriei agricole colective și 
a. altor unități productive, în 
măsură să răspundă pe deplin 
de aplicarea în practică ă di
rectivelor partidului și guver
nului privitoare la dezvoltarea 
tuturor ramurilor agriculturii.

Noua formă organizatorică a 
conducerii agriculturii trebuie 
să asigure înfăptuirea sarcini
lor de mare răspundere cu pri
vire la consolidarea și dezvol
tarea continuă a unităților a- 
gricole socialiste. Ia creșterea 
considerabilă! a producției ve
getale și animale în vederea 
creării unui belșug de produse 
agro-ălimentare.

Tivind în vedere considera- 
țiunile de mai sus, Магёа Adu
nare Națională a Republicii 
Populare Romîne hotărăște: 

înaintată, va permite un larg 
și sistematic schimb de expe
riență și va crea condiții pen
tru a se cunoaște și generaliza 
cele mai bune rezultate obți
nute în producție și pentru a 
se găsi cele mai eficiente căi 
de sporire a producției agri
cole.

Membrii consiliilor agricole 
vor asigura la locul lor de 
muncă realizarea hotărîrilor 
luate de organele din care fac 
parte, vor răspîndi larg cunoș
tințele și experiența înaintată 
și vor asigura legătura strînsă 
a conducerii superioare a a- 
griculturii cu baza el, unitatea 
agricolă de producție. 'Aceasta 
va duce la creșterea inițiati
vei și a răspunderii conduce
rii unităților agricole socialis
te. Ia rezolvarea competentă șl 
din timp a problemelor pro
ducției.

CAPITOLUL II 
Organizarea și functionarea Consiliului 
Superior al Agriculturii și a organelor sale

SECȚIUNEA I
Consiliul Superior al Agriculturii

Art. 2. — Consiliul Superior 
al Agriculturii este organul 
central de conducere a agri
culturii, avînd ca sarcină rea
lizarea politicii guvernului, sta
bilită potrivit directivelor Parti
dului Muncitoresc Romîn.

Consiliul Superior al Agri
culturii, organ al Consiliului 
de Miniștri, își desfășoară în
treaga sa activitate pe baza 
legilor, precum și a hotărîri
lor și dispozițiilor Consiliului 
de Miniștri.

Consiliul Superior al Agri
culturii răspunde de întreaga 
sa activitate față de Consiliul 
de Miniștri.

Președintele Canalului Su
perior al Agriculturii are grad 
de ministru și este membru al 
Consiliului de Miniștri.

Art. 3. — Consiliul Superior 
al Agriculturi, are următoarele 
atribuțiuni:

1. Coordonează întreaga ac
tivitate în domeniul agricultu
rii, urmărind sporirea continuă 
a producției agricole. In acest 
scop, îndrumează munca pen
tru întărirea economico-orga- 
nizatorică și dezvoltarea mul
tilaterală a gospodăriilor agri
cole colective, conduce activi
tatea de producție și economi
că a gospodăriilor agricole de 
stat, a stațiunilor de mașini și 
tractoare, a uzinelor de repa
rații și .a instituțiilor și între
prinderilor care ii sînt subor
donate ;

2. Analizează principalele 
probleme ale dezvoltării 'dife
ritelor ramuri ale agriculturii, 
stabilește căile cele mai feti- 
ciente ale sporirii producției 
și măsurile tehnico-organiza
torice în vederea realizării sar
cinilor de producție, urmărind 
aducerea lor la îndeplinire;

3. Colaborează cu Comitetul 
de stat al Planificării la ela
borarea proiectelor de plan, ă- 
nuale și de perspectivă, pen
tru întreaga agricultură, con
trolează înfăptuirea sarcinilor 
trasate prin planul de stat In 
agricultură și prezintă Consi
liului Йе Miniștri dări de sea
mă asupra modului cum aces
tea sînt aduse la îndeplinire;

4. .Organizează și îndrumea
ză1 cercetarea științifică în a- 
gricultură; introduce și gene
ralizează în producția agricolă 
metodele noi stabilite rde 'ști
ința și practica înaintată;

5. îndrumează' și controlea
ză buna gospodărire a fondu
lui funciar și răspunde de e- 
vidență! suprafeței arabile, de 
sporirea și folosirea ei rațio
nală, de conservarea și ridica
rea continuă ă fertiîitătiî so
lului :

6. stabilește zonarea produc
ției agricole în funcție tie con
dițiile pedoclimatice, social- 
economice și de nevoile econo
miei naționale, îndrumează1, pe 
această bază, profilarea unită
ților agricole de producție;

Stabilește raionarea soiurilor 
de plante și organizează pro
ducerea de semințe și de ma
terial săiditor;

Stabilește raionarea raselor 
de animale și ia măsuri pentru 
asigurarea de reproducători 
din rasele de animale valo
roase ;

7. Elaborează formele de or
ganizare a muncii în unitățile 
agricole socialiste și sistemele 
de cointeresare materială a lu
crătorilor din agricultură, în 
vederea ridicării continue a 
producției și productivității 
muncii și a reducerii prețului 
de cost;

8. Stabilește sistema de ma
șini pentru mecanizarea agri

culturii și urmărește perma
nent îmbunătățirea ei;

9. Răspunde de pregătirea 
cadrelor necesare agriculturii 
atît din punct de vedere al 
numărului, cît și al specialită
ții și al gradului de pregăti
re. In acest scop, organizează 
și îndrumează pregătirea ca
drelor medii tehnice și de me
canizatori șl colaborează cu 
Ministerul Invățămîntului și 
Culturii la pregătirea cadrelor 
cu studii superioare necesare 
agriculturii.

împreună cu Comitetul de 
Stat al Planificării și cu Mi
nisterul Invățămîntului și Cul
turii stabilește necesarul de ca
dre pentru agricultură, profi
lul acestora și rețeaua de șco
larizare ;

10. îndrumează și contro
lează activitatea organelor de 
specialitate pentru aprovizio
narea unităților agricole de 
producție cu semințe, material 
săditor, animale de rasă, uti
laje, piese de schimb și alte 
materiale necesare procesului 
de producție în agricultură:

11. Organizează și îndrumea
ză propaganda agricolă și se 
îngrijește de editarea publica
țiilor și lucrărilor privitoare la 
problemele producției agricole, 
științei și tehnicii în agri
cultură :

12. Organizează și asigură 
îndeplinirea sarcinilor în legă
tură cu agricultura ce decurg 
din activitatea tie colaborare 
economică și tehnico-științifi
că în cadrul organizațiilor in 
temaționale.

Art. 4. — In exercitarea atri
buțiilor sale, Consiliul Supe
rior al Agriculturii emite di
rective, dispoziții și instruc
țiuni, pe baza legilor, precum 
și a hotărîrilor și dispozițiilor 
Consiliului de Miniștri. Direc
tivele, 'dispozițiile și instruc
țiunile Consiliului Superior al 
Agriculturii sînt obligatorii 
pentru întreaga agricultură.

Sfaturile populare sînt obli
gate să aplice, în domeniul a- 
griculturli, directivele, dispo
zițiile șl instrucțiunile Consi
liului Superior al Agriculturii.

Consiliul Superior al Agri
culturii propune Consiliului de 
Miniștri proiecte de acte nor
mative, în ramura de activita
te pe care 0 conduce.

Art. 5. — Consiliul Superior 
al Agriculturii este alcătuit din 
800—1000 membri, desemnați 
de Consiliul de Miniștri, din
tre catirele cele mai calificate 
de ingineri agronomi, ingineri 
zootehnicîeni, medici veterinari, 
ingineri mecanizatori, care lu
crează nemijlocit în producție, 
'directori al gospodăriilor agri
cole de stat Și ai stațiunilor de 
mașini și tractoare, președinți 
de gospodării colective cu stu
dii superioare agricole, oameni 
de știință din institutele de 
cercetări și din învățălmînt, cu 
o înaltă pregătire și experi
ență.

Din Consiliul Superior al A- 
griculturii fac parte specia
liști ai unităților agricole din 
toiate raioanele pentru a se cu
prinde ăstfel întregul teritoriu 
al țării.

Pentru a se asigura o strîn
să legătură cu Comitetul de 
Stat al Planificării și cu Di
recția Centrală de Statistică, 
cunoașterea temeinică a pro
blemelor specifice ale agricul
turii de către lucrătorii din or
ganele centrale 'de planificare 
și statistică, precum și în ѵё- 
derea sprijinirii Consiliului Su
perior al Agriculturii în per
fecționarea continuă ă meto
dologiei de planificare și de 
analiză economică a proble
melor agriculturii, în compo

nența Consiliului Superior al 
Agriculturii intră și lucrători 
de specialitate din Comitetul 
de Stat al Planificării și ’din 
Direcția Centrală de statistică.

Art. 6. — Consiliul Superior 
al Agriculturii are un comitet 
executiv, secții de specialitate 
și o Comisie pentru coordona
rea planului și pentru proble
mele economice.

Activitatea Consiliului supe
rior al Agriculturii se desfă
șoară în ședințele sale, pre
cum și în secțiile de specia
litate.

Consiliul superior al Agri
culturii și secțiile sale anali
zează problemele dezvoltării a- 
griculturii, în ansamblu, pe 
ramuri șl. sectoare de produc • 
ție. pe o regiune sau un raion.

SECȚIUNEA A ll-A
Comitetul Executiv 

al Consiliului Superior 
al Agriculturii

Art. 7. — Comitetul Execu
tiv al Consiliului Superior al 
Agriculturii este alcătuit din 
președinte, vicepreședinți și 
membri, în total 15—25 per
soane.

Președintele Consiliului Su
perior al Agriculturii este șt 
președinte al comitetului exe
cutiv ; el este numit prin de
cret al Consiliului de Stat.

Vicepreședinții și membrii 
comitetului executiv sînt nu
miți prin Hotărfre a Consiliu
lui de Miniștri.

Art. 8. — Comitetul executiv 
exercită atribuțiile Consiliului 
Superior al Agriculturii între 
ședințele acestuia și pregăteș
te materialele care vor fi su
puse dezbaterii Consiliului și 
secțiilor, organizează lucrările 
acestora și asigură aducerea 
la îndeplinire a hotărîrilor 
luate.

Art. 9. — Comitetul execu
tiv își organizează un corp de 
control prin care urmărește a-t 
ducerea la îndeplinire a’ legi
lor, precum și a hotărîrilor șt 
dispozițiilor Consiliului de* Mi
niștri privitoare la agricultu
ră’ a directivelor, dispozițiilor 
și instrucțiunilor Consiliului 
Superior al Agriculturii. De a- 
semenea, își organizează un 
aparat alcătuit din economiști 
și funcționari, pentru rezolva
rea problemelor operative cu
rente.

SECȚIUNEA A III-A 
Secțiile Consiliului Superior 

al Agriculturii
Art. 10. — Consiliul Superior 

al Agriculturii își constituie 
secții, alcătuite din membrii 
Consiliului, pentru principalele 
ramuri și probleme ale agri
culturii :

— Secția fondului funciar șl 
â organizării teritoriului

— Secția de cereale și plan
te tehnice

— Secția de horii-viticul
tură

— Secția de creștere a ani
malelor

— Secția de mecanizare a a- 
griculturii

— Secția de învățămînt și 
de propagandă

— Secția gospodăriilor agri
cole de stat.

Art. 11. — Secțiile analizea
ză și dezbat principalele pro-' 
bleme ale ramurii respective, 
elaborează și propun măsurile 
tehnico-organizatorice de rea
lizare a sarcinilor de produc
ție, întocmesc studii și propu
neri privind dezvoltarea în 
perspectivă a ramurii și parti
cipă la elaborarea planurilor 
curente.

Art. 12. — Fiecare secție este 
condusă de un vicepreședinte 
sau de un membru al СсддНр- 
tului Executiv al Consiliului

(Continuare in pag. S-a>



Tradiționala paradă militară 
și demonstrația oamenilor muncii 

din Moscova in cinstea zilei de 1 Mai
MOSCOVA 1 (Agerpres). — 

TASS transmite :
In Piața Roșie, pavoazată săr

bătorește, a avut loc tradiționala 
paradă militară și demonstrația 
oamenilor muncii din capitala U- 
niunii Sovietice în cinstea zilei dc 
1 Mai.

Mii de locuitori ai Moscovei — 
inovatori în industrie și agricul
tură, fruntași ai muncii comunis
te, oameni de cultură, activiști de 
stat și ai organizațiilor obștești, 
ofițeri superiori ai Armatei Sovie
tice au luat loc în tribune.

Printre oaspeți se aflau mem
brii delegațiilor muncitorești din 
multe țări. In tribune se aflau, de 
asemenea, membrii corpului diplo
matic și atașați militari. Se re
marcă prezența lui Kong Le, pre
ședintele Comitetului Militar Su - 
prem al Laosului, și a reginei Bel
giei, Elisabeta.

Cei prezenți au întîmpinat cu 
ovații apariția la tribuna Mauso
leului lui Lenin a conducătorilor 
Partidului Comunist și guvernului 
sovietic în frunte cu N.S. Hruș- 
ciov.

Parada militară a început la ora 
10. Parada a fost primită de ma
reșalul R. I. Malinovslci, ministrul 
Apărării al U.R.S.S., și a fost co
mandată de mareșalul Uniunii So
vietice N. I. Krilov.

Fanfara intonează imnul Uniu
nii Sovietice, după care începe de
filarea trupelor. La început, pe 
platforme auto, trec instalații de 
rachete ușoare semănând cu „Ka~ 
tiușele“ care au căpătat faimă în 
anix războiului trecut. Aceste mij
loace de luptă sînt capabile să re
zolve cele mai variate misiuni de 
foc. Duduitul motoarelor devine 
mai puternic : instalate pe mașini 
de luptă autopropulsate pe șenile 
și pe automobile capabile să stră
bată orice terenuri au trecut ra
chete de calibru mai mare. Dimen
siunile rachetelor care se perindă 
sporesc mereu. In Piața Roșie apar 
rachetele balistice. Atenția tuturor 
este ațintită spre uriașele rachete 
așezate pe platforme remorcate de 
tractoare puternice.

Potrivit tradiției; parada de 1 
Mai a fost deschisă de elevii aca
demiilor militare. Au trecut prin 
Piața Roșie formațiuni ale. școlilor 
militare, marinari, grăniceri și, cei 
mai tineri participant la paradă 
— elevii școlilor militare „Suvo
rov" și „Nahimov".

' Prin fața Mausoleului a trecut 
divizia mecanizată de gardă „Ta-

Sârbatorirea zilei de 1 Mai
în țările capitaliste

In Japonia
TOKIO 1 (Agerpres).
La 1 Mai, Ziua solidarității 

internaționale a oamenilor* 
muncii, pe străzile Japoniei a 
ieșit marea armată a muncii. 
6,5 milioane de persoane au 
luat parte la mitingurile și de
monstrațiile organizate în cin
stea zilei de 1 Mai sub lozin
cile : „Jos experiențele nuclea
re", „Să apărăm constituția 
păcii", „Să luptăm prin efor
turi susținute pentru reduce
rea zilei de muncă, majorarea 
salariilor".

In Tanganica
DAR-ES-SALAM 1 (Ager

pres).
Pentru prima dată1 în întrea

ga sa istorie, poporul Tanga- 
nicăi independente a sărbăto
rit ziua de 1 Mai. Cu acest pri
lej în capitală și în alte orașe 
ale țării au avut loc demon
strații, mitinguri și competiții 
sportive la care au luat parte 
mii de oameni ai muncii.

In Australia
CANBERRA 1 (Agerpres).
In seara zilei de 1 Mai la 

cluburile muncitorești din Sid
ney, Melbourne și alte centre 

man" pe transportoarele autopro
pulsate se puteau vedea proiectile 
cu reacție de o formă originală. 
Aceste transportoare pe care sînt 
instalate proiectilele amintite re
prezintă un armament nou al ar
matei sovietice și ele au fost vă
zute astăzi pentru prima oară de 
moscoviți și de oaspeții capitalei 
sovietice. Aceste mașini de luptă 
nu cunosc obstacole nici pe apă, 
nici pe uscat.

In automobile au trecut trupele 
de desant, ostași ai infanteriei ae- 
rotransportate. Acest gen de trupe 
este înzestrat cu noi tipuri de ar
me dintre care, la paradă au fost 
arătate puternicile piese de arti
lerie autopropulsată.

Cei prezenți în Piața Roșie au 
aplaudat cu căldură pe ostașii so
vietici — ostași ai păcii — pen
tru că tot ceea ce posedă armata 
sovietică, întreaga ei forță și teh
nică sînt destinate nu unei agre
siuni, ci apărării securității țării.

După parada militară, care a 
durat 40 de minute, sunetele fes
tive ale fanfarei au anunțat în
ceperea demonstrației sărbătorești 
a oamenilor muncii din Moscova.

„Programul construirii comunis
mului va fi îndeplinit 1“ — stă 
scris pe una din pancartele coloa
nei de sportivi. Pe celelalte pan
carte — cifre grăitoare amintesc 
de mărețele sarcini pentru dez
voltarea economiei și culturii so
vietice în următorii 20 de ani.

„Comunismul va învinge i Pace, 
Muncă, Libertate, Egalitate, Fră
ție, Fericirea tuturor popoarelor 1“ 
— exclamă sportivii.

Demonstranții își fac apariția în 
piață. Peste cîteva momente îtir 
treaga piață este plină de o mare 
de oameni. Ei poartă machete ale 
celor mai moderne mașini și apa
rate, produse de fabricile și uzinele 
din Moscova.

Alături de cuvîntul „Comunism" 
pe panourile purtate de demons
tranți apare cel mai des cuvîntul 
„Pace". „Pentru pace, pentru prie
tenie !‘‘ — răsună exclamațiile în 
Piața Roșie. Aceasta constituie o 
aprobare a politicii leniniste paș
nice a guvernului sovietic.

Mai mult de trei ore a durat 
defilarea sărbătorească din Piața 
Roșie a oamenilor muncii din Mos
cova. Sute de mii de oameni au 
demonstrat unitatea de nezdrunci
nat dintre poporul sovietic — 
constructor al comunismului și par
tidul său comunist.

industriale din Australia au 
fost organizate adunări și mi
tinguri în cinstea zilei solida
rității oamenilor muncii din 
întreaga lume. Oamenii mun
cii australieni vor organiză de
monstrații consacrate sărbăto
rii de 1 Mai în prima duminică 
a acestei luni, adică la 6 mai.

In Suedia
STOCKHOLM 1 (Agerpres) 
Manifestația de 1 Mai din 

Stockholm s-a desfășurat sub sem
nul solidarității clasei muncitoare, 
al luptei împotriva bombei ato
mice, pentru dezarmare; al luptei 
pentru îmbunătățirea nivelului de 
trai al oamenilor muncii.

Manifestații, mitinguri și întru
niri consacrate zilei de 1 Mai au 
avut loc în numeroase orașe din 
țară.

In Franța
PARIS 1 Corespondentul Ager

pres transmite:
Ziua de 1 Mai s-a sărbătorit 

în întreaga Franță sub semnul 
luptei pentru dezarmare. împotri
va comploturilor fasciste, pentru 
satisfacerea revendicărilor social- 
economice ale oamenilor muncii.

In capitala Franței în Place de 
la Republique, în apropierea dă-

11 nai in (ârlic 
socialiste

VARȘOVIA 1 (Agerpres).
La Varșovia a avut loc o de

monstrație festivă la care au 
participat aproape 200.000 de 
oameni ai muncii polonezi.

In tribuna oficială, instalată 
în marea piață din fața Pala
tului Culturii și Științei, au 
fost prezenți conducători de 
partid și de stat, precum și 
delegați ai oamenilor muncii 
din alte țălrî invitați să parti
cipe la sărbătorirea zilei de 1 
Mai. Wladyslaw Gomulka, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P. 
a rostit o cuvîntare.

Demonstrația oamenilor mun
cii din capitala R. P. Polone ă 
durat cîteva ore.

☆
BERLIN 1 (Agerpres).
In Berlinul democrat ziua de 

1 Mai a fost sărbătorită intr-o 
atmosferă plină de entuziasm.

In piața Marx-Engels a a- 
vut loc, în prezența conducă
torilor de partid și de stat, o 
paradă militară și demonstra
ția' oamenilor muncii din capi
tala R. D. Germane și Sin îm
prejurimile ei.

☆

PEKIN 1 (Agerpres).
Ziuă de 1 Mai a fost sărbă

torită în capitala Chinei popu
lare într-un cadru festiv. Iri 
diferite raioane ale Pekinului 
au avut loc, în prezența con
ducătorilor de partid și de 
stat, mari serbări populare.

In piața Teanmîri au defilat 
coloane de demonstranți care 
se îndreptau spre mdnumentul 
eroilor căzuți în luptele revo
luționare. Demonstranții pur
tau steaguri multicolore și 
pancarte purpurii.

☆
HANOI 1 (Agerpres).
Peste 200.000 de oameni ai 

muncii din Hanoi și împreju
rimile lui s-au adunat in ma
rea piață Ba Din din capitală 
R. D. Vietnam, pentru ă săr
bători ziua de 1 Mai.

In fața tribunei unde se a- 
flau conducătorii de partid și 
de stat, precum și Oaspeții 
străini, a avut loc un miting 
festiv. Fam Van Dong, primul 
ministru al R. D. Vietnam, a 
rostit o cuvîntare în care a fe
licitat pe oamenii muncii cu 
prilejul zilei de 1 Mai și le-a 
urat noi succese în construirea 
socialismului.

După miting au avut loc ser
bări pOpulâre.

dirii Bursei Muncii din Paris; a 
avut loc un mare miting la care 
au participat mii de oameni ai 
muncii, cetățeni ai orașului și lo
cuitori ai suburbiilor Parisului. La 
miting au luat cuvîntul Leon 
Mauvais, secretar al Confederației 
Generale a Muncii, și Louis Sail
lant, secretar general al Federației 
Sindicale Mondiale.

In timpul mitingului paxticipan 
ții scandau lozinciile „Trăiască 1 
Mai, ziua internațională a oame
nilor muncii din întreaga lume !", 
„Generalii rebeli la spînzurătoa- 
re !“, „Pace în întreaga lume 1".

Mitinguri și demonstrații ale 
oamenilor muncii au avut loc, 
de asemenea, la Lyon, Bordeaux, 
Marsilia, Toulouse, Strasbourg și 
în alte orașe ale Franței.

In Italia
ROMA 1 (Agerpres).
Oamenii muncii din Italia au 

sărbătorit ziua unității și fră
ției muncitorilor din toate ță
rile prin numeroase mitinguri 
și demonstrații. Demonstrațiile 
de 1 Mai s-au desfășurat sub 
lozinca luptei pentru pace și 
dezarmare generală, împotriva 
experiențelor nucleare efectua
te de Statele Unite.

„Fie ca anul 1962 să fie anul 
păcii pe pămint, să înceteze

Cuvîntarea tovarășului 
Chivu Stoica 

(к prilejul іШоііііі zilei de I Mai in Capitală
(Urmare din pag. l-a)

cerea pașnică cu capitalismul. 
In U.R.S.S. se înfăptuiește cu 
succes mărețul Program adop
tat 'de Congresul al ХХП-lea 
al P.C.U.S.

In țările capitaliste, clasa 
muncitoare, оатёпіі muticii 
luptă cu eroism împotriva ex
ploatării și asupririi exercitate 
de monopolurile imperialiste, 
pentru un trai mai bun, îm
potriva politicii de război, a 
reînvierii fascismului, pentru 
apărarea intereselor vitale ale 
celor ce muncesc, pentru de
mocrație, progres și pace.

Tuturor oamenilor muncii 
din țările capitaliste, partide
lor lor marxist-leniniste, le 
transmitem azi un frățesc me
saj de soîîcfSrîțate.

Principalul izvor a.1 victorii
lor obținute de lagărul socia
list, <te mișcarea comunistă 
mondială ii constituie unitatea 
'de nezdruncinat în lupta dusă 
împotriva vechii orînSuiri, a 
exploatatorilor, reacțiunii șl 
forțelor Sgresivg. Cîîemărea 
„unire muncitori unire" clin 
înflăcăratuf hrin „Internațio
nala'^ răsună în ăceastă zi de 
primăvară pe toate' meridia
nele și paralelele globului. Sa
lutăm din inimă popoarele din 
Asia', Africa, America Latină 
care luptă împotriva asupririi 
coloniale, a tuturor formelor 
3e dominație Imperialistă, pen
tru dobîndîrea suveranității de 
stat, a independentei economi
ce, pentru transformări demo
cratice și progres social.

O amploare tot mai mare ia 
în întreaga lume lupta popoa
relor pentru apărarea păcii, 
pentru ai împiedica cercurile 
Imperialiste agresive să dez

NEW YORK 1 (Agerpres) - 
TASS transmite >

In după-amiaza zilei de 30 a- 
prilie, pilotul cosmonaut sovietic 
Gherman Stepanovid Titov a vizi
tat New Yorkul. La propunerea 
autorităților orășenești, el a vizi
tat bursa din New York.

cursa înarmărilor" — a spus 
Vittorio Foa, secretar al Con
federației Generale a Muncii 
din Ralia, la un mare miting 
came bl avut loc la Roma?.

„Сёгёт dezarmare'!", „Să 
înceteze exploziile cu bombele 
atomice I", „Nu — războiului 1" 
— cu aceste lozinci au de
monstrat Oamenii muncii din 
Milano.

Aceste lozinci au răsunat și 
la Neapole, unde în fața oa
menilor muncii a luat cuvîn
tul Agostino Novela, secretarul 
general al Confederației Gene
rale a Muncii din Italia, la 
Triest unde â luat cuvîntul 
Renato Bitossi, președintele 
Federației sindicale mdndiale, 
pr'ecum și la celelalte mitin
guri care au avut îoc la 1 Mai 
pe pălmîntul Italiei.

In Birtnania
RANGOON 1 (Agerpres)
Peste 5000 de oameni s-au a- 

dunat la 1 Mai în piața din Ran
goon lingă obeliscul independen
ței unde a fost organizat un mi
ting.

Pa'rticipanții la miting au con
damnat colonialismul, și-au ex
primat solidaritatea cu popoarele 
Asiei, Africii și Americii Latine 
care luptă cu eroism împotriva 
colonialismului.

Mitinguri consacrate zilei de 1 
Mai au avut loc și în alte orașe 
ale Birmaniei. 

lănțuie un nou război mondial. 
Lagărul socialist, forțele care 
luptă pentru coexistență paș
nică și colaborare internațio
nală, pentru menținerea și în
tărirea păcii sînt azi mai pu
ternice decît forțele războiului. 

Țara noastră, în strînsă uni
re cu U.R.S.S. și celelalte țări 
ale lagărului socialist, militea
ză consecvent pentru încheie
rea acordului de dezarmare 
generală și totală pe care îl cer 
și îl așteaptă toate popoarele. 
Partidul și guvernul țării noas
tre, avînd sprijinul întregului 
popor, vor continua să' milite
ze cu fermitate pentru preîn- 
tîmpinarea războiului termo
nuclear, pentru coexistență 
pașnică și triumful cauzei pă
cii în lumea întreagă,

Dragi tovarăși și prieteni, 
însuflețit de victoriile obți

nute, strîns unit în jurul Parti
dului Muncitoresc Romîn, po
porul nostru privește cu încre
dere și optimism viitorul său. 
Partidul și guvernul cheamă 
clasa muncitoare, țărănimea 
colectivistă. intelectualitatea 
la noi fapte glorioase, pentru 
tntărirea și prosperitatea pa
triei noastre dragi, pentru con
struirea socialismului. A*

— Trăiască 1 Mai ziua «so
lidarității internaționale a ce
lor ce muncesc, ziua frăție! 
muncitorilor din toate țările!

— Trăiască invincibilul lagăr 
al socialismului 1

— Trăiască patria noastră so- , 
cialistă, vrednicul ei popor !

— Trăiască Partidul Munci
toresc Romîn și Comitetul său 
Central 1

— Trăiască pacea în întrea-. 
ga' lume I

Cu 15 minute înainte de închi
derea bursei, în loja pentru vizi
tatori a apărut G. S. Titov cu 
soția.

După o scurtă vizită la bursă, 
G. S. Titov împreună cu soția au 
plecat în oraș vizitînd nfei multe 
cartiere între care și cartierul 
Harlem.

GENEVA 1 (Agerpres)
La 1 Mai, în Palatul Națiunilor 

din Geneva au continuat lucrările 
celei de-a 17-a sesiuni a Comi
siei economice O.N.U. pentru Eu
ropa.

Deschizând ședința de marți dN 
mineața, președintele sesiunii C.E.E. 
Gogu Rădulescu, șeful delegației 
R.P. Romîne. s-a referit pe scurt 
la semnificația zilei de 1 Mai săr
bătorită în întreaga lume ca Ziua. 
muncii.

Discuțiile care au urmat s-au 
referit în continuare la punctul 
patru al’ordinei de zi — raportul 
Comitetului pentru problemele ga
zului metan. Au luat cuvîntul re
prezentanții R.F. Germane, R. P. 
Romîne, ' U.R.S.S., Austriei, Itali
ei, Danemarcei, Bielorusiei. Fran
ței, R.S.S. Ucrainene și alții.

GENEVA 1 (Agerpres)
La 29 aprilie, la cinematogra

ful „Voltaire" din Geneva a avut 
loc o gală a filmului romînesc or
ganizată de asociația „Kultur und 
Volk" în cadrul căreia a fost pre
zentat filmul „Ciocîrlia".

Filmul s-a bucurat de succes.

BUENOS AIRES 1 (Agerpres) 
Președintele Guido a reușit în 

cele ■ din urmă să formeze un nou 
guvern. Din cei 18 miniștri și se
cretari de stat numai cinci — din
tre care doi militari — au făcut -* 
parte din guvernul precedent. A- 
genția France Presse afirmă că 
noul guvern este „puternic orientat 
spre dreapta".
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