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intr-o atmosferă de puternic
entuziasm, ieri s-a deschis 

în Capitală
CONGRESUL COOPERATIVELOR AGRICOLE DE PRODUCȚIE

La 7 martie s-d 
deschis la București, 
in pavilionul Expo
ziției economiei na
ționale, Congresul 
Cooperativelor Agri
cole de Producție, e- 
veniment de o în
semnătate deosebită 
în viața întregii țări, 
care marchează o 
nouă etapă în dez
voltarea agriculturii, 
în viața satelor noas
tre.

Sub vasta cupolă 
a pavilionului s-au 
întîlnit 5 500 de dele
gați — țărani coo
peratori, brigadieri, 
președinți de coope
rative agricole de 
producție, ingineri 
agronomi și zooteh- 
niști, medici veteri
nari, economiști și 
alți specialiști care 
lucrează nemijlocit 
în producția agricolă, 
reprezentanți ai uni
unilor regionale și 
raionale ale coopera
tivelor agricole de 
producție. Sînt me
sagerii adeziunii de
pline a țărănimii 
■noastre la documen
tele supuse largii 
dezbateri care a avut 
loc în ultimele luni 
în toate cooperativele 
agricole, la. conferin
țele raionale și regio
nale ale uniunilor 
cooperativelor agri
cole de producție.

La lucrările Con
gresului iau parte 
membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului 
de Stat, miniștri. Par
ticipă. peste 3 500 de 
invitați, reprezentanți 
ai instituțiilor cen
trale și ai organizații
lor obștești, oameni 
de știință și cultură, 
cadre de conducere 
din gospodăriile a- 
gricole de stat și sta
țiunile de mașini și 
tractoare, directori și 
ingineri-șefi ai uzi
nelor constructoare 
de mașini agricole și 
producătoare de în
grășăminte chimice, 
activiști de partid, 
de stat și ai organi
zațiilor obștești.

Asistă, de aseme
nea, delegațiile de 
peste hotare venite 
la Congres, șefi ai 
misiunilor diploma
tice acreditați la 
București, ziariști ro
mâni și străini.

Ora 9. Sosesc 
tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Chivu 
Stoica, Ion Gheorghe 
Maurer, Gheorghe 
Apostol, Alexandru

Bîrlădeanu, Emil 
Bodnaraș, Petre Bo- 
rilă, Constantin Dră- 
gan, Alexandru Dră- 
ghici, Paul Nicules- 
cu-Mizil, Leonte Rău- 
tu, Leontin Sălăjan, 
Ștefan Voitec, mem
brii supleanți ai Co
mitetului Executiv și 
secretarii C.C. al 
P.C.R., vicepreședin
ții Consiliului de 
Stat și Consiliului de 
Miniștri. Tinere fete 
în pitorești costume 
naționale le prind în 
piept insigna Con
gresului.

La intrarea în 
sală, conducătorii 
partidului și statului 
sînt întîmpinați de 
asistență cu înde
lungi ovații și urale.

In loja din partea 
stingă a prezidiului 
iau loc conducătorii 
de partid și de stat, 
iar în loja din 
dreapta delegațiile 
de peste hotare.

Cuvîntul de des
chidere a lucrărilor 
Congresului a fost 
rostit de tovarășul 
Vasile Vîlcu, pre
ședintele Comisiei de 
organizare pentru 
pregătirea Congresu
lui, care a spus :

Din însărcinarea 
Comisiei centrale de 
organizare declar 
deschise lucrările 
Congresului de con
stituire a Uniunii 
Naționale a Coopera
tivelor Agricole de 
Producție. (Aplauze).

Congresul nostru 
întrunește 5 500 de 
delegați aleși de a- 
dunările generale 
ale cooperativelor a- 
gricole de producție, 
precum și de confe
rințele raionale și 
regionale de consti
tuire a uniunilor coo
peratiste. Fiind pre- 
zenți în sală aproa
pe toți delegații, 
Congresul își poate 
începe lucrările.

Adresez un căl
duros salut repre
zentanților țărănimii 
muncitoare, pre
ședinților de coope
rative, brigadierilor, 
țăranilor cooperatori 
veniți de pe întreg 
cuprinsul țării să 
hotărască măsuri de 
mare însemnătate 
pentru înflorirea a- 
griculturii coopera
tiste, pentru viața 
țărănimii și a între
gului nostru popor. 
(Aplauze).

(Continuare 
în pag. a Vl-a)

La deschiderea lucrârilor Congresului

Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
secretar general al C. C. al P. C. R.

Dragi tovarăși și tovarășe,Primul Congres al țărănimii cooperatiste din România socialistă coincide cu începutul primăverii, care descătușează uriașele forțe creatoare ale vieții, vestește redeșteptarea și înflorirea naturii. Aceasta simbolizează primăvara satului românesc întinerit de seva dătătoare de viață a socialismului, de munca harnică a țărănimii, simbolizează însuși viitorul luminos de prosperitate și civilizație al patriei noastre socialiste. (Vii aplauze).Congresul marchează o nouă etapă în dezvoltarea satelor, reprezintă un eveniment de importanță deosebită în viața întregii țări. El va determina, fără îndoială, un nou și puternic avînt al agriculturii cooperatiste, consolidarea și înflorirea continuă a tuturor cooperativelor agricole de producție, creșterea contribuției țărănimii la sporirea avuției naționale, la dezvoltarea multilaterală a patriei. 
(Aplauze puternice).Vă rog să-mi permiteți să adresez partici- panților la primul Congres al cooperativelor agricole de producție, întregii țărănimi din patria noastră, salutul cald al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat și al Guvernului Republicii Socialiste România și urări de deplin succes în desfășurarea lucrărilor Congresului. (Aplauze 
puternice).Măsurile economice și organizatorice stabilite de partid, crearea uniunilor cooperatiste, ca și proiectele noului statut al cooperativei de producție și al Casei de pensii, au fost primite cu însuflețire și aprobare deplină de către toți oamenii-muncii de la sate.în dezbaterile purtate timp de aproape trei luni în adunările generale ale cooperatorilor, în conferințele de constituire a uniunilor raionale și regionale, în presă, sute de mii de țărani, cadre de conducere din cooperative, specialiști agricoli, activiști de partid și de stat au analizat în mod aprofundat măsurile preconizate de Comitetul Central al Partidului, au făcut numeroase propuneri privind îmbunătățirea și completarea proiectelor de statut, dezvoltarea continuă a cooperativelor. Se poate spune, pe bună dreptate, că documentele supuse dezbaterii Congresului sînt rezultatul consultării întregii țărănimi, creația oamenilor muncii, a activului de partid și obștesc, rodul experienței și înțelepciunii lor colective. (A- 
plauze).în întreaga sa activitate, conducerea partidului nostru pleacă de la convingerea că ho- tărîrile importante care privesc viitorul țării, progresul diferitelor sectoare ale vieții economice și spirituale, trebuie chibzuite cu masele largi populare. în aceasta constă de fapt însăși esența democrației noastre socialiste, superioritatea orînduirii noi, în aceasta se concretizează principiul suprem înscris în Constituție : „întreaga putere în Republica Socialistă România aparține poporului, liber și stăpîn pe soarta sa“. (Vii aplauze). Această metodă de conducere stimulează inițiativa creatoare a maselor, întărește continuu unitatea poporului în jurul partidului și guvernului, constituie o garanție sigură a mersului victorios înainte ai țării noastre. (Aplauze prelungite).

ÎN ISTORIA ROMÂNIEI, ȚĂRĂNIMEA
A REPREZENTAT 0 IMPORTANTĂ FORȚĂ

A PROGRESULUI SOCIAL
Tovarăși,De-a lungul istoriei milenare a poporului, datorită condițiilor naturale oferite de teritoriul României, agricultura a fost una din ocupațiile principale ale populației de pe aceste meleaguri. încă strămoșii noștri, dacii, practicau o agricultură înfloritoare pentru vremea aceea, care a atras țării lor numele de „Dacia Felix".în veacurile ce au urmat, țara noastră s-a dezvoltat în condiții deosebit de vitrege ; ea a fost obiectul a nenumărate cotropiri, războaie 

și jafuri care au dezorganizat munca, au făcut ca o parte însemnată a bogățiilor țării să ia drumul străinătății, au frînat. dezvoltarea forțelor de producție și au ținut pe loc timp de sute de ani progresul economic și social. în aceste vremuri, țărănimea a constituit principala forță de producție, a avut rolul hotărîtor în crearea bunurilor materiale și spirituale ale poporului român.Niciodată în trecut țărănimea nu a beneficiat însă de roadele muncii sale. Ea a fost condamnată să ducă o viață neînchipuit de grea, de exploatare, de împilare și silnicie. Apăsată de lanțurile robiei feudale, de jugul moșierilor, lipsită de pămînt și unelte, de drepturile cele mai elementare, ea a udat pămîntul patriei, așa cum scriau poeții, cu lacrimi, cu sudoare și cu sînge.Situația grea a țăranilor este prezentată deosebit de impresionant în jalba înaintată de deputății clăcași Divanului ad-hoc al Moldovei la 1857 :„...pînă în zioa de astăzi toate sarcinile cele mai grele numai asupra noastră au fost puse, și noi mai nici de unele bunuri ale țerii nu ne-am îndulcit, iară alții, fără să fie supuși la nici o povară, de toată mana țerii s-au bucurat ; „.noi biruri grele pe cap am plătit, oameni de oaste numai noi am dat; ...bo- ierescuri... numai noi am îndeplinit; clacă de voe și fără de voe numai noi am dat; ...pîne neagră și amară, udată cu lacrimi, numai noi am mîncat; bătălii și resmerițe, cînd au fost, tot greul numai noi l-am dus ; oști, cînd au venit-, noi le-am hrănit......toată bogăția, toată îmbelșugarea, brațele și sapele noastre o aduc. Cîtu-i Dunărea de mare și de largă curge rîul sudorilor noastre, ...iar noi nici rînduială, nici dreptate nu am
hitihiirea conducătorilor de partid și de stat 

cu delegațiile de peste hotare
Luni după-amiază, tovarășii Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe Apostol, Alexandru Bîrlădeanu, Emil Bodnaraș, Petre Borilă, Constantin Dră- gan, Alexandru Drăghici. Paul Niculescu-Mizil, Leonte Răutu, 

Leontin Sălăjan, Ștefan Voitec, membrii supleanți ai Comitetului Executiv și secretarii C.C. al P.C.R, precum și membri ai prezidiului Congresului, s-au întîlnit cu delegațiile de peste hotare parti

noastre, ...puiul și copiilor noștri de s-a luat.robia în care sîn-
avut. Cînd ne-am jăluit, cînd ne-am tînguit, păsurile cînd ne-am spus : Ispravnicul ne-a bătut... boierul de moșie ne-a bătut ; ...Boul și vaca, munca ostinelilor găina, laptele de la gura multe ori cu nedreptul ni•..Vroim să scăpăm... de tem... să nu mai fim ai nimărui, să fim numai ai țerii, și să avem și noi o țeară ;...“Doleanțele țăranilor clăcași nu și-au putut găsi însă rezolvare în vremea aceea. Chiar și după reforma agrară din 1864 — care a jucat un rol pozitiv în viata țărănimii și în general în viața tării — în agricultură au rămas puternice resturi feudale, sursă a unor îndelungi suferințe ale truditorilor ogoarelor. Nici celelalte reforme din timpul regimului burghezo- moșieresc nu au schimbat în esență situația materială a țărănimii. Statisticile arată că la sfîrșitul secolului al XIX-lea, mai puțin de unu la sută din totalul proprietarilor deținea mai mult de jumătate din suprafața cultiva- bilă a țării, iar peste 95 la sută din gospodăriile țărănești nu posedau decît 40,29 la sută din această suprafață. Cu mici schimbări, a- ceastă stare de lucruri a dăinuit pînă la eliberarea țării de sub jugul fascist. Potrivit recensământului din 1938, 12 200 moșieri,reprezentînd 0,4 la sută din numărul total al gospodăriilor agricole, posedau o suprafață de5 milioane 470 mii hectare, adică aproape tot atît cît 2 milioane 460 mii de gospodării mici țărănești. înzestrarea tehnică a gospodăriilor mici era extrem de precară ; valoarea inventarului agricol — calculată la hectarul de pămînt arabil — era de 15 ori mai mică decît în Germania și de 42 de ori mai mică decît în Elveția.Pentru a-și achiziționa uneltele de muncă țăranii trebuiau să contracteze datorii, să-și ipotecheze pămîntul care de cele mai multe ori încăpea pe mîna băncilor, moșierilor și chiaburilor. După datele serviciului de statistică judiciară din Ministerul Justiției rezultă că în anul 1932 totalul datoriilor țăranilor cu pămînt puțin însuma peste 37 miliarde lei, ceea ce echivala în medie cu o datorie de6 600 lei pe hectar.Dependența țării față de marile puteri imperialiste, de monopolurile internaționale care transformaseră România în furnizoare de materii prime și produse agricole a agravat și mai mult situația agriculturii, exploatarea și pauperizarea maselor țărănești, a contribuit la adîncirea crizei agrare din țara noâstră.Viața grea, lipsa de drepturi politice, atitudinea claselor dominante și a guvernelor lor față de gravele probleme ale satului, au determinat de nenumărate ori masele țărănimii să se ridice la lupta pentru pîine, pentru dreptate și libertate. în decursul secolelor țăranii români, și alături de er țăranii maghiari, germani și de alte naționalități, care trăiau și munceau laolaltă, au luptat cot la cot împotriva exploatatorilor și asupritorilor, împotriva tuturor vrăjmașilor, au apărat cu prețul vieții care le-au creat împreună. (Aplauze). Vor rămîne memorabile în istoria țării noastre răscoala de la Bobîlna boiul țărănesc din 1514, gilor conduse de Horia, șan, luptele revoluționare din momentele istorice de neuitat care va vorbi peste veacuri de uriașa energie revoluționară a țărănimii este anul 1907, anul ce a făcut să se cutremure clasele exploatatoare din România. Referindu-se la această răscoală, istoricul Nicolae Iorga spunea în același an în Parlament : „...țărănimea aceasta, dacă s-ar fi resemnat a trăi în această stare, lucrul ar fi fost foarte satisfăcător pentru ordinea publică, dar nu și pentru viitorul României. Căci viitorul României nu se poate răzima — după cum nu se poate răzima viitorul nici unei țări — decît pe mulțămirea celei mai mari părți dintre locuitorii pămîntului național,...“ (N. Iorga — „Pagini alese", vol. II, Editura pentru literatură, 1965, pagina 332)-

pămîntul patriei și bunurile pe
din 1437, răscoalele Cloșca și de la 1848.

răz- ioba-Cri- Unul

(Continuare în pag. a II-a)

cipante la Congresul cooperativelor agricole de producție.Cu acest prilej, conducătorii partidului și statului s-au întreținut cordial cu oaspeții, în- tîlnirea desfășurîndu-se într-o atmosferă caldă, tovărășească.(Agerpres)



PAGINA 2 SCINTEIA

EXPUNEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)Multă vreme, de-a lungul milenarei existențe a poporului nostru, țărănimea a reprezentat cea mai importantă forță a progresului social, purtătoarea năzuințelor de neatîrnare și a sentimentului de demnitate națională. Ea alcătuia oastea vitează a lui Decebal — marele erou al dacilor —, principala forță a armatei lui Mircea cel Bătrîn, Ștefan cel Mare, Mihai Viteazu, Tudor Vladimirescu, Avram Ian- cu ; ea a dus greul bătăliilor pentru unirea țărilor române, pentru cucerirea independenței, pentru închegarea statului național unitar român. Animată de o nețărmurită dragoste pentru glia strămoșească și de un înalt spirit de sacrificiu, țărănimea s-a ridicat în calea năvălitorilor și cotropitorilor, a apărat cu propriul ei sînge independența țării, însăși ființa națională a poporului. (Vii aplauze).în lupta pentru eliberarea de sub jugul fas
MISIUNEA DE A REZOLVA PROBLEMA AGRARĂ 

l-A REVENIT CLASEI MUNCITOARE 
ÎN ALIANȚĂ CU ȚĂRĂNIMEADeși a reprezentat întotdeauna marea majoritate a poporului, datorită fărîmițării generată de caracterul proprietății și al relațiilor de producție, lipsită de organizare în luptă, țărănimea nu a putut să scuture singură jugul asupritorilor, să se elibereze de exploatare. Numai o dată cu apariția pe arena socială a clasei muncitoare — forța cea mai înaintată a societății — se creează pentru țărani posibilitatea desfășurării unei lupte organizate, călăuzită de un țel clar, apar zorile unei vieți noi, perspectiva lichidării exploată- rii și asupririi de veacuri. (Vii aplauze). Proletariatului i-a revenit misiunea istorică de a rezolva problema agrară în țara noastră, de a soluționa situația economică și politică a oamenilor muncii de la sateMișcarea socialistă din România a fost preocupată încă de la începuturile ei de îmbunătățirea situației materiale și eliberarea socială â țărănimii. Pe măsura dezvoltării și maturizării clasei muncitoare, atitudinea socialiștilor față de problema agrară se contura tot mai clar ; ei arătau că singura soluție de izbăvire a țărănimii este lupta pentru exproprierea marilor proprietari de pămînt „Chestia țărănească nu va fi rezolvată — scria „România Muncitoare" în numărul 19 din martie 1913 — pînă ce nu este nimicită atotputernicia economică și politică a clasei marilor proprietari. Țărănimea trebuie să înțeleagă că salvarea ei este în unirea cu muncitorimea de la orașe".După înființarea sa, Partidul Comunist. Român a militat neabătut pentru rezolvarea problemei agrare în România, pentru realizarea alianței muncitorești-țărănești. „Numai proletariatul orășenesc și industrial, condus de partidul comunist — sublinia Congresul al V-lea al partidului — poate să elibereze masele muncitoare de la sate de sub jugul capitalului și al marii proprietăți moșierești, de ruină și de războaiele imperialiste..."Partidul comunist a fost acela care a organizat, în anii grei ai ilegalității, lupta muncitorilor și țăranilor, a tuturor forțelor patriotice împotriva exploatării burghezo-moșierești, pentru înfăptuirea năzuințelor de libertate și progres ale oamenilor munciiîn alianță cu clasa muncitoare și sub conducerea acesteia, țărănimea a participat la in

FORȚA Șl DINAMISMUL AGRICULTURII
NOASTRE COOPHWISTi

Tovarăși,Congresul cooperativelor agricole de producție are loc la încheierea unei importante etape în dezvoltarea economică și culturală a țării, lă începutul unei perioade noi de muncă creatoare a poporului pentru prooășirea și prosperitatea patriei. Sarcinile fundamentale ale planului de șase ani au fost îndeplinite cu succes : forțele de producție au cunoscut o nouă și puternică înflorire, s-au consolidat și perfecționat relațiile de producție, întreaga economie s-a dezvoltat multilateral, armonios și echilibrat, pe o linie ascendentă Sporul mediu ăl producției industriale în anii șesenalu- lui de 14,5 la sută, ritmul anual de peste 9 la sută al creșterii produsului social total și venitului național situează România printre țările cu cea mai rapidă dezvoltare economică.Industrializarea socialistă, creșterea cu prioritate a industriei grele au fost factorul principal al dezvoltării tuturor ramurilor economiei, al ridicării patriei pe noi trepte de civilizație și bunăstare. (Aplauze).Creșterea considerabilă a potențialului economic al țării este ilustrată de faptul că producția industrială globală a fost în 1965 de 2,25 ori mai mare decît. în 1959. în prezent. întreaga producție industrială a anului 1938 se realizează în circa 5 săptămîni, a construcției de mașini în 15 zile, a chimiei în 9 zile. Indus
Media anuală în procente 

1951—1955 1956—1960 1961—1965

— Producția globală agricolă 100 114.4 130,8
— Producția globală agricolă la 100

hectare 100 113,1 126,8
— Producția globală pe o persoană

ocupată în agricultură 100 111,7 144,6

Cu toate că a avut loc o profundă reorganizare a producției și a relațiilor sociale, în ciuda oscilațiilor cauzate de influența factorilor naturali, creșterea producției agricole a urmat o linie ascendentă. Este semnificativ că această sporire a avut loc în condițiile scăderii ponderii populației agricole în totalul populației active.în anul 1965 agricultura a produs 12 milioane 600 mii tone de cereale — cea mai mare producție din istoria țării noastre. (Aplauze). 

cist, în războiul purtat de țara noastră alături de Uniunea Sovietică și celelalte forțe ale coaliției antifasciste pentru înfrîngerea definitivă a Germaniei hitleriste, țărănimea a dat cel mai greu tribut de sînge, înscriind numele multor eroi în cartea de aur a patriei.Leagăn al tradițiilor și al artei minunate a poporului, țărănimea este creatoarea comorilor poeziei populare, a Mioriței, a doinelor și baladelor. în furtunile veacurilor țărănimea a rămas neclintită, păstrînd și dezvoltînd limba strămoșilor, obiceiurile, portul național, con- servînd nealterate marile calități ale poporului român : hărnicia și omenia, vitejia și dîr- zenia. (Apiauze puternice). „Țăranii... — spunea Mihail Kogălniceanu — sînt însuși elementul cel mai puternic al naționalității române ; țăranii sînt însuși țara..." (Mihail Kogălniceanu — „Discursuri parlamentare din epoca Unirii", Editura științifică, 1959, pagina 54—55).

surecția armată, la eliberarea țării de sub jugul fascist, la realizarea pe cale revoluționară a reformei agrare și lichidarea clasei moșierilor, la înfăptuirea revoluției populare și trecerea la construirea noii orînduiri, la victoria deplină a socialismului. (Aplauze).Datorită luptei duse sub conducerea comuniștilor de muncitori și țărani, de toți oamenii muncii, după aproape 100 de ani, aspirațiile exprimate în jalba țăranilor lui Moș Ion Roată au fost înfăptuite. Urmașii clăcașilor de odinioară sînt părtași nu numai la împlinirea aspirațiilor străbunilor lor, ei își făuresc astăzi o viață liberă și fericită la care strămoșii nici cu gîndul nu se puteau duce, o viață care depășește cu mult cele mai cutezătoare visuri ale acestora Au apus pentru totdeauna vremurile domniei exploatatorilor și asupritorilor, au dispărut birurile și poverile, boierescul și nedreptățile. Țărănimea a devenit stăpînă pe soarta sa, pe roadele muncii ei, făuritoarea propriului său viitor luminos. (Vii și puternice 
aplauze).Țăranii de altădată se simțeau ai nimănui, doreau să aibă și ei o țară. Pentru realizarea acestei dorințe arzătoare ei au dus o luptă neînfricată și au dat nenumărate jertfe. Astăzi țărănimea are o țară — România socialistă. 
(Aplauze îndelungate). împreună cu clasa muncitoare, este stăpîna acestei țări, participă activ la conducerea treburilor statului, la făurirea noii istorii a patriei noastre. (Aplauze).Clasa muncitoare și țărănimea — clase ce dețin rolul hotărîtor în producția bunurilor materiale și în dezvoltarea societății- — sînt unite printr-o prietenie și alianță trainică, cimentată prin lupta socială comună, bazată pe interese economice și politice unitare, pe relațiile socialiste de producție existente atît în industrie cît și în agricultură. Alianța muncitorilor și țăranilor, care a constituit forța socială hotărîtoare în victoria revoluției populare și construirea socialismului, s-a dezvoltat și întărit continuu în anii transformării socialiste a satului. Unirea muncitorilor, țăranilor, intelectualilor, a tuturor oamenilor muncii, indiferent de naționalitate, constituie temelia orînduirii noastre, forța care asigură progresul și prosperitatea patriei, independența și suveranitatea națională. (Aplauze puternice).

tria și-a afirmat tot mai mult rolul de ramură conducătoare a economiei naționale, ponderea ei în venitul național a crescut de la 41 la sută în 1959. la 48 la sută în 1965.Dezvoltarea și modernizarea industriei, introducerea cuceririlor științei și tehnicii au determinat importante schimbări calitative în structura producției, au permis valorificarea la un nivel superior a resurselor naturale ale țării. S-a îmbunătățit în continuare repartizarea teritorială a forțelor de producție. Succese de seamă s-au obținut în dezvoltarea științei și culturii, în ridicarea nivelului de trai material și spiritual al poporului.Marile înfăptuiri în domeniul industrializării' sînt rodul muncii entuziaste a clasei muncitoare, a inginerilor, tehnicienilor, a întregului popor, dovedesc priceperea, energia, uriașa lor forță creatoare. (Aplauze). Ele constituie o strălucită confirmare a justeței politicii partidului, întemeiată pe studierea aprofundată, științifică a realității, pe aplicarea creatoare a învățăturii marxist-leniniste la condițiile concrete ale țării noastre.O puternică dezvoltare a cunoscut agricultura. Rezultatele obținute în această importantă ramură a economiei naționale își găsesc expresia în creșterea producției agricole.Iată cum se înfățișează dinamica producției în decursul ultimilor zece ani :

Datele recensămîntului animalelor efectuat la începutul acestui an arată importante creșteri : numărul bovinelor a ajuns la peste 4 milioane 900 mii, al porcinelor la peste 5 milioane 300 mii, al ovinelor la peste 13 milioane 100 mii și al păsărilor la peste 40 milioane. însemnate sporuri s-au obținut la producția de carne, lapte, lînă și ouă.An de an agricultura a asigurat aprovizionarea populației cu produse agroalimentare și a industriei cu materii prime agricole, crearea 

rezervelor de stat, precum și unele disponibilități pentru export.Un factor esențial al progresului obținut în agricultură îl constituie sprijinul material acordat de stat, măsurile luate pentru întărirea continuă a bazei tehnico-materiale, pentru aplicarea cuceririlor științei în producție. Ți- nînd seama de importanța deosebită pe care o au mijloacele de muncă mecanice în dezvoltarea producției, statul nostru a orientat cea mai mare parte a celor peste 29 miliarde lei investite în agricultură în perioada șesenalu- lui în direcția înzestrării cu tractoare și mașini agricole ; numărul tractoarelor fizice din agricultură a crescut la 81 000, al semănătorilor mecanice la 66 000, al combinelor pentru cereale păioase la aproape 37 000. Circa 70 la sută din totalul tractoarelor și mașinilor agricole deservesc, prin stațiunile de mașini și tractoare, cooperativele agricole. Progresele realizate în înzestrarea tehnică a agriculturii se oglindesc în reducerea suprafeței arabile ce revine pe un tractor fizic de la 270 de hectare în 1959, la 122 hectare în anul 1965.însemnatele eforturi materiale făcute de statul nostru pentru dezvoltarea industriei chimice au permis ca în 1965 în agricultură să se folosească peste 266 000 tone îngrășăminte chimice substanță activă, de 4.5 ori mai mult decît în 1959. La creșterea rodniciei pămîntu- lui au contribuit investițiile făcute pentru lucrările de hidroameliorații, pentru prevenirea și combaterea dăunătorilor.Succese s-au obținut., de asemenea, în cercetarea științifică legată de cerințele agriculturii, în introducerea rezultatelor acesteia în producție. în anii 1960—1965, cheltuielile pentru cercetarea științifică în agricultură au însumat circa 830 milioane lei. în perioada planului de șase ani statul a acordat țărănimii cooneratiste, pentru dezvoltarea producției, credite pe termen lung și în condiții avantajoase în valoare de 4 miliarde 400 milioane lei.Revoluția săvîrșită în relațiile de producție din agricultură, în viața socială a satului, lichidarea exploatării și trecerea pe făgașul socialismului au făcut din țărănime o clasă stăpînă pe mijloacele de producție, pe munca

Valoarea producției agricole globale 
Producția medie la hectar :

— grîu-secară
— porumb
— sfeclă de zahăr

Densitatea efectivelor de animale Ia 
109 de hectare. (Inclusiv anima
lele proprietatea membrilor co
operatori).
— bovine
— porcine

Valoarea averii obștești la 100 
hectare teren agricol

Fonduri fixe la 100 hectare ale 
cooperativelor, plus fondurile 
fixe ale S.M.T.-urilor care de
servesc cooperativele

Veniturile bănești realizate la 100 
de hectare teren agricol

Cel mai important rezultat este faptul că producția agricolă globală a sporit în acești ani cu 3 miliarde 700 milioane lei, aproape exclusiv pe seama creșterii producției medii la hectar.Unul dintre cei mai de seamă indici de progres ce caracterizează activitatea cooperativelor agricole este creșterea averii obștești la suta de hectare teren agricol cu 54 la sută, îndeosebi la fondurile fixe.Au crescut veniturile cooperativelor și, pe această bază, veniturile țărănimii, care în 1965 au fost cu 1 miliard 300 milioane lei mai mari decît în anul precedent. Dacă adăugăm la aceasta producția obținută pe lotul aflat în folosință personală și veniturile realizate prin vînzarea produselor pe piață, căpătăm imaginea completă a creșterii acestor venituri.Ridicarea nivelului de trai al țărănimii se reflectă în creșterea consumului de produse alimentare și industriale. în anii șesenalului a crescut consumul de produse alimentare cu conținut nutritiv ridicat — la carne cu circa 33 la sută, la ulei cu 62 la sută, la zahăr cu 50 la sută, la orez cu 76 la sută. Numai prin magazinele din mediul rural s-au vîndut în 1965 mărfuri în valoare de 16 miliarde 600 milioane lei, aproape de două ori mai mult decît cu 6 ani în urmă ; la acestea trebuie adăugate mărfurile cumpărate de la oraș. A sporit considerabil achiziționarea de mărfuri industriale de folosință îndelungată : mobilă, aparate de radio, mașini electrice de spălat rufe, televizoare, frigidere, mașini de cusut etc.Unul din cei mai grăitori indici ai creșterii nivelului de viață al țărănimii îl constituie ritmul impresionant al construcțiilor de locuințe. în ultimii 15 ani au fost construite din fondurile proprii ale țărănimii peste 1 milion case, cu o suprafață locuibilă de 30 milioane 500 mii metri pătrați ; la fiecare 4 familii țărănești una s-a mutat în acești ani în locuință nouă. în aceeași perioadă au foSt electrificate peste 6 600 de sate. în orice colț al țării te-ai duce te întîmpină imaginea locuințelor noi, sănătoase, spațioase, te impresionează diversitatea de soluții și stiluri folosite de meșterii țărani, gustul cu care sînt ornate clădirile, măiestria cu care sînt îmbinate cerințele de confort cu stilul specific artei populare româ
nești. (Vii aplauze).Partidul și statul desfășoară o intensă activitate pentru ridicarea generală a satului, pentru dezvoltarea învățămîntului, îmbunătățirea asistenței medicale și ridicarea nivelului de cultură al maselor largi ale țărănimii. Rezultatul acestei politici, al condițiilor noi de viață și de cultură create la sate, se oglindește în faptul că din rîndurile țărănimii s-au ridîcat zeci de mii de învățători, profesori, medici, ingineri și alți intelectuali care contribuie la înflorirea culturii noastre socialiste.Realizările cooperativelor agricole se dato- resc activității intense, avîntate desfășurate de 

și pe rezultatele eforturilor sale. Proprietatea socialistă asigură unirea forțelor țăranilor în lupta pentru a smulge pămîntului roade cît mai bogate, garantează repartiția după principiul socialist al cantității și calității muncii fiecăruia, constituie însăși baza vieții noi a țărănimii cooperatiste, izvorul bunăstării și fericirii sale. (Aplauze). în locul divizării din trecut a satului în clase antagoniste, în exploatați și exploatatori, în locul unei țărănimi dezbinate de interesul privat, de legile concurenței și de individualismul propriu micii producții de mărfuri, țărănimea cooperatistă se prezintă azi ca o clasă omogenă, animată de interese comune, unită prin relații de colaborare și întrajutorare reciprocă în lupta pentru construirea vieții noi, socialiste. (Aplauze 
puternice).Transformări adînci s-au produs în mentalitatea țărănimii, în atitudinea ei față de muncă, de proprietatea obștească, față de interesele generale ale statului. Țăranii participă cu avînt sporit la activitatea cooperativelor, la lupta pentru creșterea continuă a producției agricole, la apărarea și dezvoltarea avutului obștesc, la activitatea generală de construcție a socialismului, la întreaga viață social-poli- tică a țării. Aceasta exprimă ridicarea nivelului conștiinței socialiste a oamenilor muncii de la sate, atașamentul lor față de politica partidului, față de cauza socialismului. (Vii 
aplauze).Are loc un proces de lărgire continuă a orizontului politic, cultural și științific al țăranilor, de ridicare a nivelului lor profesional. Din rîndul țărănimii cooperatiste s-au ridicat nenumărați fruntași ai recoltelor bogate, numeroase cadre destoinice care îndeplinesc cu succes funcții de răspundere în cooperativele de producție. în organele de partid, obștești și ale puterii de stat, pînă la forul suprem al țării — Marea Adunare Națională. (Aplauze).Cu toate că au trecut numai patru ani de la încheierea cooperativizării agriculturii, au fost obținute rezultate remarcabile.Iată cum se înfățișează cifric tabloul general al acestor rezultate :

Unitatea 
de 

măsură
1962

mii. lei 
chintale 
chintale 
chintale 
capete 
capete 
mii lei 
mii lei 
mii lei

1965 față
1965 de

1962 în %

21.201,5 24.899,4 117,4

12,2 18.1 148,4
16.0 17,6 110,0

140,8 171,7 121,9

32.9 35,3 107,3
36.8 47.0 127,7

119,8 183,9 153,5

167,3 242,4 144,9

81,6 121,4 148,8

masele țărănești care urmează cu încredere și înfăptuiesc cu entuziasm politica partidului. 
(Aplauze puternice). Partidul și guvernul dau o înaltă prețuire muncii țărănimii, contribuției sale la progresul economic și social al pa

DEZVOLTAREA AGRICULTURII - 
PARTE INTEGRANTĂ A DESĂVÎRȘIRII

CONSTRUCȚIEI SOCIALISMULUI
Tovarăși,Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român a elaborat programul dezvoltării multilaterale a societății, înfloririi patriei. Caracteristica esențială a planului pe următorii cinci ani este continuarea neabătută a politicii de industrializare socialistă a țării, garanția progresului economic, a bunăstării întregului popor.înfăptuind în ritm intens industrializarea socialistă, partidul nostru acordă o atenție deosebită dezvoltării agriculturii — factor de mare însemnătate în ansamblul economiei naționale, sursă însemnată de sporire a avuției țării, între industrie și agricultură există o strînsă legătură și condiționare reciprocă. Orice subapreciere a unuia din aceste principale sectoare economice, orice rămînere în urmă a unuia sau altuia, poate provoca disproporții în dezvoltarea economică generală, poate avea repercusiuni negative asupra întregii vieți sociale. Rezolvarea cu succes a sarcinilor complexe din agricultură este o condiție esențială a înfăptuirii întregului program de dezvoltare a patriei noastre, constituie o parte componentă a operei de desăvîrșire a construcției socialiste, a procesului de trecere treptată spre comunism. (Vii aplauze).Am înfățișat mai înainte tabloul realizărilor obținute în agricultură în ultimii ani. Aceste realizări sînt însă departe de a corespunde posibilităților mari de care dispune agricultura noastră socialistă Nivelul producției agricole vegetale și animale, precum și productivitatea muncii sînt încă scăzute. Mai mult de jumătate din populația activă lucrează în agricultură Aceasta arată, tovarăși, ce mari eforturi trebuie să depunem pentru a ridica agricultura la nivelul cerințelor unei economii moderne, avansate, care să asigure în mod constant producții înalte.Așa cum s-a arătat la Congresul al IX-lea al partidului, în agricultură s-au manifestat o serie de lipsuri Nu s-a. asigurat gradul corespunzător de mecanizare, nu s-au îndeplinit sarcinile privind chimizarea și irigațiile în cadrul adunărilor generale ale cooperativelor agricole, al conferințelor raionale și regionale, care au dezbătut pe larg și cu înalt spirit de răspundere problemele principale ale agriculturii, s-au adus critici îndreptățite organelor agricole si s-au făcut numeroase nro- puneri de îmbunătățire a conducerii și îndru

triei, la desăvîrșirea construcției socialiste. 
(Aplauze puternice).îngăduiți-mi, tovarăși, să felicit, în numele conducerii de partid și de stat, vrednica noastră țărănime, mecanizatorii, tehnicienii și inginerii din agricultură, bărbați și femei, tineri și vîrstnici, pe toți oamenii muncii de la sate indiferent de naționalitate — care fac să progreseze continuu agricultura patriei noastre. 
(Aplauze prelungite).Succesele obținute în activitatea cooperativelor agricole de producție exprimă forța și dinamismul agriculturii cooperatiste, marele său potențial economic, perspectivele pe care le deschide satului, demonstrează superioritatea relațiilor socialiste de producție în agriculturăîn ultimul timp, pornind de la unele neajunsuri în producția agricolă a unor țări socialiste, ideologi ai burgheziei încearcă să pună în discuție însăși eficacitatea organizării socialiste a satului. Acești domni trec în mod voit sub tăcere succesele obținute de țările socialiste în dezvoltarea agriculturii, a bazei sale materiale și, în mod tendențios, se opresc exclusiv asupra unor lipsuri. în același timp ei par să uite că țărilor capitaliste le-au trebuit sute de ani pentru a ajunge la nivelul de astăzi al dezvoltării economice, al înzestrării și productivității agriculturii — realizat cu mari sacrificii din partea maselor țărănimii muncitoare, și în general ale oamenilor muncii, prin exploatarea sîngeroasă a altor popoare, prin înrobirea colonială a numeroase țări menținute și azi în stare de înapoiere economică și mizerie.Desigur, cooperativizarea socialistă nu rezolvă de la sine ridicarea agriculturii, creșterea producției și ridicarea bunăstării țărănimii. Pentru atingerea acestui obiectiv — țelul principal al politicii agrare a clasei muncitoare, a partidului ei marxist-leninist — sînt necesare mari eforturi materiale și organizatorice din partea statului socialist, a țărănimii, investirea unor fonduri însemnate pentru dezvoltarea bazei tehnico-materiale.Superioritatea orînduirii socialiste constă tocmai în faptul că ea este capabilă să concentreze uriașe mijloace materiale și umane pentru dezvoltarea forțelor de producție din agricultură, pentru perfecționarea continuă a acestei importante ramuri a economiei naționale. Experiența țării noastre dovedește că orîndui- rea socialistă oferă condiții pentru realizarea unui ritm rapid de modernizare a agriculturii, pentru dezvoltarea producției într-un interval istoric mult mai scurt decît în capitalism. Socialismul eliberează țărănimea de asuprire și exploatare, descătușează forțele creatoare ale maselor, le asigură o viață demnă și îmbelșugată. Practica demonstrează cu puterea de convingere a faptelor că cooperativa agricolă de producție îmbină în mod organic interesele țărănimii cu cele ale întregii societăți, constituie forma de unire a eforturilor oamenilor muncii de la sate și de organizare a producției agricole, valabilă pentru întreaga perioadă de construire a societății socialiste și comuniste. (Aplauze puternice).

mării agriculturii cooperatiste. Participanții au relevat cu toată tăria necesitatea concentrării eforturilor țăranilor cooperatori, ale consiliilor agricole și ale uniunilor cooperatiste spre sporirea rapidă a producției agricole, întărirea economico-organizatorică a tuturor cooperativelor. S-a subliniat în mod special necesitatea de a se acorda un ajutor eficace cooperativelor mai slabe în vederea ridicării lor la nivelul celor avansate.Practica din țara noastră și din alte țări arată că la fel ca în oricare altă ramură a economiei, în agricultură nu se pot obține progrese fără lărgirea și perfecționarea bazei tehnico-materiale. dezvoltarea forțelor de producție. Ținînd seama de aceasta, partidul nostru a elaborat programul complex al unei agriculturi intensive, de mare productivitate. Directivele Congresului al IX-lea al partidului au stabilit ca în anii cincinalului să se investească în agricultură peste 35 miliarde de lei — cu 60 la sută mai mult decît în perioada celor cinci ani anteriori — la care se adaugă încă 9 miliarde de lei investiții în ramurile industriei car-e deservesc nemijlocit agricultura.Cooperativele agricole vor aloca, de asemenea, an de an, fonduri necesare acumulării socialiste, întăririi bazei tehnico-materiale a producției, de aceasta depinzînd rezultatele în producție, veniturile și nivelul de trai al cooperatorilor.Sporirea numărului și a varietății de tractoare și mașini agricole va permite ca mecanizarea agriculturii să fie rezolvată în linii generale pînă în 1970. Se impune ca Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini împreună cu Consiliul Superior al Agriculturii să ia măsuri pentru înfăptuirea la timpul stabilit a sarcinilor de înzestrare a agriculturii cu tehnica modernă.Sarcini importante în dezvoltarea intensivă și modernizarea agriculturii, în creșterea producției agricole revin S.M.T.-urilor care dețin principalele mijloace de mecanizare a lucrărilor agricole. Mecanizatorii au datoria să-și organizeze mai bine munca, utilizînd mijloacele mecanice cu întreaga lor capacitate, exe- cutînd lucrările agricole la timp și la un nivel calitativ superior, preocupîndu-se continuu de reducerea cheltuielilor de producție-
(Continuare în pag. a HI-a)
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EXPUNEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. a II-a)Ca urmare a dezvoltării într-un ritm înalt a industriei chimice, agricultura va primi an de an cantități sporite de îngrășăminte, ajun- gînd în 1970 la 1 milion 100 de mii tone substanță activă. Ministerul Industriei Chimice, oamenii muncii din industria chimică trebuie să depună eforturi pentru intrarea în funcțiune la termenele prevăzute a noilor capacități de producție, pentru asigurarea cantităților de îngrășăminte stabilite în planul de stat.în vederea folosirii cu eficiență maximă a îngrășămintelor, Consiliul Superior al Agriculturii trebuie să organizeze experimentarea pe o scară mai largă a diferitelor sortimente de îngrășăminte, precum și analiza periodică a tuturor tipurilor de sol existente în fiecare unitate agricolă. Consiliul Superior al Agriculturii și Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole vor trebui să stabilească măsurile necesare pentru aprovizionarea cu îngrășăminte chimice a tuturor cooperativelor agricole de producție.în perioada noului cincinal, din fondurile statului se vor amenaja pentru irigații circa 400 000 de hectare. De asemenea, cooperativele agricole și-au propus să amenajeze prin eforturi proprii suprafețe însemnate. Consiliul Superior al Agriculturii și organele sale de specialitate centrale și locale trebuie să a- sigure proiectarea și executarea la timp a amenajărilor din fondurile statului, folosind soluțiile cele mai economice, corespunzătoare condițiilor concrete locale. Totodată, ele vor trebui să acorde asistență tehnică cooperativelor agricole care execută lucrări de irigații cu mijloace proprii, precum și sprijinul necesar folosirii eficiente a terenurilor amenajate. Realizarea volumului mare de irigații prevăzut cere din partea Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini, Ministerului Industriei Metalurgice, Ministerului Industriei Construcțiilor luarea tuturor măsurilor pentru producerea și asigurarea materialelor și utilajelor necesare.în ultimii ani s-au obținut rezultate bune în asigurarea, îndeosebi la grîu și porumb, a unor semințe din soiuri și hibrizi de mai mare productivitate. La o serie de culturi însă, mai ales la cartofi, la trifoi, lucernă și alte plante furajere, la unele plante tehnice si la legume se folosesc încă semințe cu slabe însușiri productive. Consiliului Superior al Agriculturii, institutelor de cercetări și stațiunilor experimentale agricole le revine sarcina de a asigura pentru întreaga agricultură semințe cu valoare biologică ridicată la toate plantele, corespunzător condițiilor fiecărei zone climatice a tării.O deosebită atenție trebuie acordată dezvoltării zootehniei astfel încît acest sector să-și sporească ponderea în ansamblul producției agricole. în acest scop e necesar să crească numărul de animale, să se îmbunătățească structura efectivelor de bovine prin ridicarea ponderii vacilor și junincilor la cel puțin 50 la sută din totalul acestora. Totodată, vor trebui să se aplice cu perseverență, în toate unitățile, măsurile de selecție și ameliorare a raselor de animale. Ținînd seama de rezultatele recensămîntului animalelor efectuat în acest an, apare necesitatea ca la alcătuirea planurilor de perspectivă pe cinci ani ale tuturor unităților cooperatiste să se prevadă creșteri mai mari ale efectivelor de animale, în mod deosebit la bovine și ovine, față de cele stabilite în Directive. Eforturi susținute trebuie depuse pentru creșterea productivității animalelor, pentru sporirea producției de carne, lapte, lînă, ouă, pentru îmbunătățirea indicilor calitativi la aceste produse. Este necesar să se asigure creșterea producției de furaje la hectar, cultivarea plantelor de nutreț valoroase și îmbunătățirea pășunilor, folosirea metodelor moderne de recoltare, conservare și preparare a furajelor, depunîndu-se eforturi mai susținute în vederea producerii furajelor pe cale industrială.în ce privește pomicultura și viticultura — ramuri importante ale agriculturii noastre, pentru dezvoltarea cărora dispunem de condiții prielnice — în următorii ani se va continua extinderea plantațiilor pe terenurile erodate, în pantă și pe solurile nisipoase, acordîndu-se în același timp o mai mare atenție întreținerii plantațiilor, combaterii la timp a bolilor și dăunătorilor, aplicării tuturor regulilor agrotehnice în vederea obținerii unor producții ridicate de fructe și struguri.Ținînd seama de valoarea deosebită pe care o au legumele în alimentația populației, precum și de faptul că producția acestora este sub nivelul cerințelor și al posibilităților vor trebui luate măsuri pentru concentrarea în continuare a producției în bazine și unități specializate, pentru creșterea producției la hectar și aprovizionarea ritmică a populației.Un rol tot mai însemnat în dezvoltarea agriculturii socialiste, în formarea fondului central de produse agricole îl au gospodăriile agricole de stat. în 1965 ponderea lor în fondul central a fost la grîu de 44,3 la sută, la carne de 31,6 la sută, iar la lapte de 39,5 la sută. Cu toate acestea producția gospodăriilor de stat nu a ajuns încă la nivelul înzestrării lor tehnice. Ținînd seama de faptul că în anii următori statul va asigura noi și importante investiții pentru gospodăriile de stat, este necesar ca, în fiecare unitate, să se organizeze producția și munca după criterii științifice, asigurîndu-se indici înalți de folosire a bazei lor tehnico-materiale, obținîn- du-se maximum de eficiență economică.Trebuie să se continue acțiunea de concentrare a producției în unități specializate, să se facă eforturi pentru creșterea producției la hectar, pentru ridicarea productivității muncii și reducerea prețului de cost, astfel ca fiecare gospodărie agricolă de stat să devină tot mai rentabilă. Gospodăriile de stat trebuie să constituie în mai mare măsură un exemplu de organizare superioară a agriculturii socialiste, de gospodărire exemplară a pămîntului și a celorlalte mijloace de producție, de asigurare a unei înalte producții. în toate sectoarele.Este necesar ca Ministerul învățămîntului și 

Consiliul Superior al Agriculturii să asigure agriculturii cadre medii și superioare de toate specialitățile, precum și cadre de mecanizatori, să ia măsuri pentru ridicarea nivelului învățămîntului agricol de toate gradele, în vederea pregătirii temeinice teoretice și practice a viitorilor specialiști agricoli.în fața oamenilor de știință din institutele de cercetări,. stațiunile experimentale și institutele de învățămînt se deschide un larg cîmp de activitate creatoare. Ei au datoria să-și îndrepte eforturile spre crearea unor soiuri și hibrizi de mai mare productivitate, ameliorarea raselor de animale, rezolvarea problemelor legate de mecanizarea și chimizarea agriculturii, de dezvoltarea irigațiilor, elaborarea
UNIREA EFORTURILOR COOPERATIVELOR 

AGRICOLE PE SCARĂ RAIONALĂ, REGIONALĂ 
Șl PE SCARA ÎNTREGII ȚĂRI

Tovarăși,înfăptuirea programului partidului în agricultură cere îmbunătățirea activității organelor de stat și economice. Planificarea și conducerea acestui important sector economic, trebuie să asigure îmbinarea intereselor cooperativelor de producție, ale țărănimii, cu interesele generale ale întregii societăți, să creeze condițiile necesare manifestării din plin a inițiativei creatoare a maselor largi, a specialiștilor, a tuturor cadrelor care lucrează în agricultură. Sarcini de mare răspundere revin în acest domeniu Consiliului Superior al Agriculturii, consiliilor agricole regionale și raionale, a căror menire, ca organe de stat, este asigurarea realizării politicii partidului și guvernului în agricultură. în centrul preocupării lor trebuie să stea organizarea pe baze științifice a producției, introducerea și generalizarea în toate unitățile a metodelor agrozootehnice avansate, ridicarea eficienței economice a tuturor ramurilor agricole.Agricultura modernă necesită o planificare științific fundamentată, care să asigure dezvoltarea armonioasă, proporțională a tuturor ramurilor ei de producție. Această sarcină poate fi îndeplinită în cele mai bune condiții numai de stat, prin organele sale de planificare și de specialitate. Iată de ce în procesul desăvîrșirii construcției socialiste crește și mai mult rolul organizator al statului 1Consiliul Superior al Agriculturii, consiliile agricole regionale și raionale poartă răspunderea pentru întocmirea'și realizarea planului de producție pentru întreaga agricultură. împreună cu uniunile cooperatiste, ele au datoria să îndrume și să sprijine cooperativele agricole în întocmirea planurilor anuale și de perspectivă, corespunzător condițiilor naturale și economice din fiecare unitate. Planurile cooperativelor agricole elaborate cu participarea țăranilor, a specialiștilor, a tuturor cadrelor de răspundere trebuie să fie supuse aprobării adunărilor generale ale cooperatorilor.După încheierea transformării socialiste a satului, numeroase probleme ridicate de noile relații de producție și de creșterea forțelor de producție în cooperative nu și-au găsit soluționarea corespunzătoare ; organele agricole ale statului nu au putut asigura îndrumarea permanentă, pe toate planurile, a activității economice și organizatorice a cooperativelor agricole.Viața a demonstrat că pentru rezolvarea în bune condiții a problemelor complexe ale agriculturii cooperatiste e necesară unirea eforturilor cooperativelor agricole pe scară raională, regională și pe scara întregii țări, crearea uniunilor cooperatiste, ca organe proprii, de îndrumare și conducere a cooperativelor agricole de producție. (Aplauze). Prin constituirea uniunilor cooperatiste — factor de deosebită importanță economică și politică — se creează condiții organizatorice și mai bune pentru încadrarea în mod armonios a agriculturii cooperatiste în procesul legic al dezvoltării întregii economii, se asigură totodată participarea și mai largă a țărănimii la întărirea economico-organizatorică a cooperativelor, la întreaga activitate de conducere a agriculturii.Aprobarea unanimă de către țărănime a formării uniunilor cooperatiste cît și a celorlalte măsuri privind agricultura constituie cea mai grăitoare dovadă că acestea răspund unei necesități obiective, oglindește în același timp hotărîrea țărănimii de a înfăptui neabătut politica partidului, politică ce corespunde intereselor sale vitale, ale întregului nostru popor. 
(Aplauze puternice).

MĂSURI PENTRU ÎNFLORIREA MULTILATERALĂ
A SATULUI

Tovarăși,Noul statut al cooperativelor agrieole de producție întruchipează experiența acumulată de agricultura noastră cooperatistă, corespunde stadiului actual al dezvoltării sale, definește locul cooperativelor agricole în societatea socialistă, asigură dezvoltarea si perfecționarea continuă a relațiilor de producție socialiste din satele noastre, dă răspuns problemelor noi apărute în viața internă a cooperativelor agricole și le reglementează pe baza principiilor socialismului.Noul statut asigură lărgirea democrației 

unor metode mai eficace de combatere a dăunătorilor, folosirea cît mai rațională a fondului funciar.Progresul agriculturii impune concentrarea tuturor forțelor pentru perfecționarea continuă a procesului de producție, pentru sporirea producției vegetale și animale. Sîntem convinși că țărănimea cooperatistă, specialiștii, cadrele de conducere din unitățile socialiste, toți oamenii muncii își vor mări eforturile pentru a pune în valoare tot mai deplin marile posibilități și rezerve de creștere a producției agricole, pentru a face să înflorească tot mai puternic satele țării noastre. (Aplauze pu
ternice).

Uniunile cooperatiste, împreună cu consiliile agricole trebuie să urmărească stabilirea în cooperative a unei structuri raționale a culturilor, folosirea judicioasă a pămîntului, dezvoltarea zootehniei. Cheltuielile pe care le fac cooperativele, atît pentru investiții cît și pentru producție, trebuie să fie justificate din punct de vedere economic, să aibă drept rezultat obținerea de producții mari, la prețuri de cost cît mai scăzute.Uniunilor cooperatiste le revine sarcina de a organiza un sistem unitar de evidență a activității economice și financiare a cooperativelor. Ele trebuie să exercite îndrumarea și controlul financiar și contabil permanent al gestiunii cooperativelor, al evidenței și cheltuirii fondurilor, pentru a preveni și combate orice risipă a averii acestora.Una din atribuțiile importante ale uniunilor cooperatiste este de a organiza aprovizionarea la timp a cooperativelor cu materiale și utilaje, de a soluționa problema reparării mașinilor, în scopul bunei desfășurări a procesului de producție.în vederea folosirii cît mai depline a condițiilor naturale și a resurselor materiale de care dispun cooperativele, apare necesitatea inițierii și organizării unor acțiuni comune ale mai multor unități. în adunările generale ale cooperativelor și în conferințele de constituire a uniunilor raionale și regionale s-au făcut numeroase propuneri privind asemenea acțiuni, îndeosebi în domeniul hidroameliora- țiilor. amenajărilor pentru irigații, combaterii eroziunii solului, îmbunătățirii pășunilor, construirii de depozite pentru fructe și legume, instalații pentru prelucrarea acestora. Realizarea lor va duce la creșterea producției, la întărirea economică a cooperativelor, la sporirea veniturilor.Una din atribuțiile deosebit de importante ce revin uniunilor cooperatiste este asigurarea, în colaborare cu organele de stat, a valorificării în condiții tot mai bune a producției cooperativelor pe calea contractărilor și achizițiilor, a stimulării și orientării producției corespunzător condițiilor și posibilităților cooperativelor, nevoilor lor. precum și necesităților economiei naționale.Partidul și guvernul au încredințat uniunilor cooperatiste răspunderea contractării și comercializării producției de legume și fructe. Uniunile cooperatiste trebuie să ia măsuri pentru a asigura în cele mai bune condiții aprovizionarea populației, a economiei naționale, realizarea sarcinilor de export. Pe măsura consolidării și a îmbogățirii experienței lor. uniunilor cooperatiste le vor reveni noi sarcini în valorificarea superioară, în semiin- dustrializarea produselor agricole, creînd condiții pentru folosirea mai deplină a forței de muncă, pentru sporirea veniturilor.împreună cu organele agricole de stat, uniunile cooperatiste vor trebui să se preocupe de organizarea cursurilor de ridicare a calificării și specializare a cadrelor de conducere și administrative din cooperative, de funcționarea în cele mai bune condiții a învățămîn- tului agrozootehnic pentru pregătirea profesională a masei de țărani cooperatori.întreaga activitate a uniunilor cooperatiste trebuie să se desfășoare pe baza principiului muncii colective, a consultării țărănimii cooperatiste. specialiștilor și cadrelor agricole, pe baza conlucrării strînse cu organele de stat. Ele trebuie să se preocupe de rezolvarea la timp a problemelor economice și sociale ce apar în munca coperativelor, să exercite un control și o îndrumare permanentă asupra întregii activități a acestora.

cooperatiste, stimularea spiritului de inițiativă al cooperatorilor, subliniază rolul adunării generale, organul suprem al cooperativei agricole — singura în măsură să hotărască asupra întregii activități economice, financiare și organizatorice a acesteia.Partidul și guvernul acordă o atenție deosebită soluționării numeroaselor probleme de ordin social ale țărănimii, ridicării satelor noastre la un nivel de viată tot mai civilizat. Una din problemele actuale arzătoare, a cărei rezolvare cade în sarcina uniunilor cooperatiste, este organizarea sistemului unitar pe întreaga țară de pensionare a țăranilor coope

ratori la bătrînețe și în caz de invaliditate —; cerință socială care nu-și putea găsi rezolvarea corespunzătoare decît în orînduirea socialistă.în condițiile dezvoltării construcției de locuințe, ale lărgirii rețelei comerciale și construirii unor noi instituții social-culturale, o importanță tot mai mare capătă sistematizarea satelor. Amplasarea justă a noilor construcții trebuie să urmărească folosirea rațională a terenului, asigurarea unor condiții optime de utilizare a rețelei de electrificare rurală, a instalațiilor de alimentare cu apă, a unităților comerciale, a școlilor și a celorlalte instituții social-culturale.Conducerea partidului a hotărît să se intensifice acțiunea de construire a brutăriilor sătești de către cooperativele agricole de producție sau cooperativele de consum, astfel încît să existe brutării în toate comunele patriei noastre.Cooperația de consum și cooperația meșteșugărească trebuie să ia măsuri pentru dezvoltarea rețelei comerciale, unităților de alimentație publică, unităților de prestări de servicii și să asigure o bună aprovizionare a satului cu produse industriale.Un rol tot mai mare în progresul satului îl au școala, căminul cultural, biblioteca, cinematograful, întreaga activitate de răspîndire a științei și culturii învățătorii și profesorii, inginerii și medicii, toți intelectualii satelor sînt chemați ca și în viitor să-și consacre energia, priceperea și pasiunea pentru ridicarea culturală și spirituală a țărănimii, pentru dezvoltarea conștiinței sale socialiste.Ansamblul măsurilor economice, organizatorice și social-culturale stabilite de partid va face ca țărănimea să se bucure tot mai mult de binefacerile civilizației, va asigura înflorirea multilaterală a vieții satului — cerință esențială a procesului desăvîrșirii construcției socialiste și trecerii treptate la comunism. 
(Vii aplauze).Crearea uniunilor raionale, regionale și a Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție contribuie la perfecționarea organizării pe scară națională a noii clase a societății noastre — țărănimea cooperatistă, la ridicarea alianței muncitorești-țărănești într-un stadiu nou, superior de dezvoltare. 
(Aplauze).Procesul întăririi și cimentării alianței și prieteniei dintre clasa muncitoare și țărănimea cooperatistă, procesul dezvoltării mecanizării. industrializării agriculturii, al ridicării vieții materiale și culturale a țărănimii, vor duce treptat, în perspectivă, la apropierea condițiilor de muncă și de trai de la sat de cele de la oraș, la lichidarea deosebirilor esențiale între cele două clase, la transformarea lor — dacă se poate spune așa — în unica clasă muncitoare a. națiunii socialiste române. (Aplauze 
furtunoase).Partidul nostru pornește de la teza că formele organizatorice trebuie să corespundă fiecărei etape de dezvoltare socială, economică și politică. Măsurile stabilite în agricultură sînt determinate de cerințele obiective ale dezvol

REALIZĂRILE ROMÂNIEI SOCIALISTE - 

PARTE INTEGRANTĂ A PROCESULUI 
DE TRANSFORMARE REVOLUȚIONARĂ 

A SOCIETĂȚII CONTEMPORANE
Tovarăși,Munca rodnică și creatoare a poporului român, succesele sale economice și politice contribuie la întărirea forței sistemului socialist mondial, la creșterea influenței socialismului în lume, sînt parte integrantă a procesului de transformare revoluționară a societății contemporane. (Vii aplauze).în încercarea de a frîna dezvoltarea social- politică a lumii, cercurile imperialiste și-au intensificat în ultima vreme activitatea agresivă împotriva forțelor progresului și păcii: ele se amestecă în treburile interne ale unor state suverane, pun la cale comploturi și lovituri de stat ale forțelor reacționare, atentează la independența unor popoare. Acțiunile cercurilor agresive arată că, atîta timp cît există, imperialismul continuă să reprezinte o gravă amenințare la adresa păcii și independenței popoarelor, menține pericolul unui nou război mondial.Desigur, politica agresivă a Imperialiștilor este lipsită de perspectivă, condamnată eșecului. Legile istoriei sînt implacabile ; nici o forță din lume nu poate împiedica popoarele în lupta lor pentru pace, libertate și progres social. (Aplauze puternice). Pe toate continentele cresc forțele antiimperialiste care, acțio- nînd unite, pot dejuca planurile agresive ale imperialiștilor, pot asigura pacea și securitatea internațională. (Aplauze).Partidul și guvernul nostru, animate de o înaltă răspundere pentru securitatea și munca pașnică a poporului român, acordă o deosebită atenție întăririi capacității de apărare a țării, menținerii vigilenței tuturor celor ce muncesc, pentru apărarea cuceririlor revoluționare ale poporului, a independenței patriei, a cauzei socialismului și păcii. (Aplauze puter

nice).România socialistă militează pentru întărirea prieteniei și colaborării frățești cu toate țările socialiste, pentru dezvoltarea relațiilor cu toate țările lumii, indiferent de orînduirea lor socială.Profund atașată principiului că fiecare popor are dreptul sacru de a dispune liber de soarta 

tării societății, constituie o generalizare a practicii construcției socialiste în țara noastră. Ele fac parte organică din procesul de desă- vîrșire a construcției socialiste, de lărgire continuă a democrației socialiste, asigurînd atragerea tot mai largă și mai activă a maselor la conducerea țării. (Vii aplauze).Sarcini de mare răspundere în înfăptuirea programului de ridicare a agriculturii, a satelor, revin organelor și organizațiilor de partid, în satele noastre lucrează peste 600 000 comuniști, din care numai în cooperativele agricole peste 450 000 Dispunem deci de o puternică forță politică în stare să unească în jurul său masele țărănimii, ale tuturor oamenilor muncii din agricultură, să asigure îndeplinirea cu succes a politicii partidului (Aplauze). îmbu- nătățindu-și stilul și metodele de muncă, comitetele regionale și raionale, organizațiile de partid de la sate trebuie să lărgească și să intensifice activitatea politică și organizatorică, să sporească neîncetat capacitatea. lor de unire a eforturilor țărănimii pentru dezvoltarea fiecărei cooperative agricole, pentru înflorirea satelor.O îndatorire de cea mai mare însemnătate a organizațiilor de partid, a tuturor comuniștilor, este aceea de a veghea la aplicarea neabătută a prevederilor statutului cooperativelor agricole, la respectarea strictă a democrației cooperatiste, la întărirea muncii colective.Comitetele regionale și raionale de partid vor trebui să îndrume activitatea uniunilor cooperatiste, să le acorde ajutor pentru a-și putea îndeplini în bune condiții sarcinile încredințate.în atenția organizațiilor de partid trebuie să stea activitatea politică și culturală de masă pentru cultivarea atitudinii înaintate față de muncă și proprietatea cooperatistă, combaterea manifestărilor vechilor mentalități și deprinderi, pentru ridicarea continuă a nivelului de conștiință socialistă a țărănimii.Uniunea Tineretului Comunist trebuie să-și intensifice activitatea de educație a tinerei generații a țărănimii cooperatiste — care prin entuziasmul și energia sa, prin receptivitate la tot ce e nou și înaintat, constituie o importantă forță a progresului în agricultura noastră, în întreaga viață a satului socialist.Un rol de seamă în ridicarea agriculturii țării îl au masele de femei, inițiativa, priceperea și spiritul lor gospodăresc. Organele și organizațiile de partid trebuie să se îngrijească de promovarea femeilor celor mai destoinice în funcții de conducere în cooperative și în activitatea obștească.Sfaturile populare trebuie să acorde mai multă atenție realizării acțiunilor de interes comun, exploatării și valorificării depline a resurselor materiale locale în vederea dezvoltării producției agricole, asigurării folosirii cît mai chibzuite a fondului funciar, să-și ridice contribuția în întreaga activitate de dezvoltare economică și social-culturală a satelor. Sîntem încredindați că toate organizațiile de partid și obștești își vor îndeplini cu cinste îndatoririle ce le revin. (Aplauze).

sa, România socialistă consideră că fiecare popor trebuie lăsat să-și hotărască singur regimul social, politica internă și externă, fără nici un amestec din afară, cere încetarea agresiunii Statelor Unite ale Americii în Vietnam, sprijină lupta dreaptă a poporului vietnamez pentru libertate și independență. (A- 
plauze puternice).^Partidul Comunist Român consideră o înaltă datorie internaționalistă a sa, să-și aducă contribuția la întărirea unității și coeziunii țărilor socialiste, a mișcării comuniste și muncitorești — principalul factor al progresului social contemporan, al luptei antiimperialiste, al asigurării păcii în lume. (Vii aplauze).

Dragi tovarăși,Au trecut numai 4 ani de cînd tot în această sală s-a consfințit încheierea cooperativizării agriculturii. Mulți dintre dumneavoastră ați fost participant la acest eveniment istoric De atunci am obținut succese de mare însemnătate în dezvoltarea agriculturii și a vieții satelor patriei noastre.Primului Congres al cooperativelor agricole — forumul țărănimii cooperatiste din România — care reunește peste 5 500 de delegați de pe întregul cuprins al țării, îi revine îndatorirea de înaltă răspundere de a adopta măsuri menite să deschidă noi căi de înflorire a agriculturii și a satelor patriei. (Aplauze).în înfăptuirea acestui țel. poporul nostru are o călăuză sigură și încercată — Partidul Comunist Român. (Aplauze furtunoase, prelungite). întărind alianța clasei muncitoare cu țărănimea, unitatea întregului popor, fără deosebire de naționalitate, înfăptuind neabătut politica partidului, să muncim fără preget pentru a face țara noastră tot mai bogată, tot mai înfloritoare (Aplauze puternice).în marea familie a popoarelor socialiste, a tuturor popoarelor lumii, să se înalțe peste veacuri tot mai mîndră și mai puternică sub soare scumpa noastră patrie, liberă și independentă — Republica Socialistă România ! 
(Aplauze furtunoase, urale : asistența, în pi
cioare, ovaționează îndelung).
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RAPORT CU PRIVIRE LA SARCINILE UNIUNILOR COOPERATIVELOR AGRICOLE

PREZENTAT DE TOVARĂȘUL VASILE VÎLCU
9Congresul de înființare a Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole se desfășoară în condițiile muncii avîntate a întregului popor pentru înfăptuirea istoricelor ho- tărîri ale Congresului al ÎX-lea al Partidului Comunist Român, care a stabilit un vast program de dezvoltare a țării, în vederea continuării pe o treaptă superioară a procesului de desăvîrșire a construcției socialiste.Punînd în centrul politicii partidului continuarea în ritm intens a industrializării socialiste, Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român a acordat o atenție deosebită dezvoltării agriculturii, ramură de mare însemnătate a economiei naționale. Pe baza unei analize profund științifice a căilor de dezvoltare a agriculturii socialiste, eforturile principale au fost orientate spre rezolvarea în linii generale, pînă în 1970, a problemelor mecanizării complexe și ale chimizării agriculturii, spre extinderea irigațiilor, în vederea mobilizării susținute a rezervelor de creștere a producției agricole.Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, pe care cu toții am ascultat-o cu deosebit interes și satisfacție, constituie încă o dovadă a preocupării permanente a partidului, a conducerii sale pentru rezolvarea problemelor complexe pe care le ridică agricultura socialistă, întărirea și dezvoltarea continuă a agriculturii cooperatiste, creșterea aportului său la avîn- tul întregii economii naționale.înaltele aprecieri adresate harnicei țărănimi de Comitetul Central al partidului nostru constituie un nou imbold în activitatea de viitor, pentru consolidarea econo- mico-organizatorică a cooperativelor, pentru ridicarea nivelului de trai al țărănimii și al întregului popor.în continuare, vorbitorul a arătat că principalele sarcini ale Comisiei de organizare pentru pregătirea Congresului de constituire a Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole, înființată pe baza rezoluției Plenarei C.C. al P.C.R. din noiembrie 1965, au fost elaborarea proiectului de statut al cooperativei agricole, proiectului de statut al Uniunii Naționale, uniunilor regionale și uniunilor raionale ale cooperativelor agricole și a proiectului de statut al Casei de pensii a membrilor cooperativelor agricole.întreaga activitate a Comisiei centrale — a spus vorbitorul — s-a desfășurat sub conducerea și îndrumarea directă a Comitetului Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român. Comisia s-a bucurat în permanență în munca sa de sprijinul organelor locale de partid și de stat, al oamenilor de știință și specialiștilor din agricultură.în raport se arată că în lunile Ianuarie și februarie au avut loc în toate cooperativele din țară adunări pe brigăzi și echipe la care a luat parte masa largă a cooperatorilor. La adunările generale ale cooperativelor și adunările generale cu împuternicitii desemnați pe brigăzi, au participat aproape 1 500 000 cooperatori. în aceste adunări, au luat cuvîntul 87 000 de țărani. în cadrul adunărilor au fost făcute numeroase propuneri în legătură cu îmbunătățirea activității organizatorice și economice a cooperativelor, propuneri care scot în evidență spiritul de răspundere și simțul gospodăresc al cooperatorilor pentru asigurarea bunului mers al treburilor în fiecare unitate, preocuparea lor crescîndă pentru problemele de interes general ale cooperativelor. în unanimitate, țăranii cooperatori și-au manifestat deplina adeziune la politica înțeleaptă a Partidului Comunist Român, au aprobat proiectele de statute și au făcut prețioase propuneri de îmbunătățire a lor. De aceea, se poate spune că proiectele statutelor prezentate spre aprobare Congresului reprezintă rodul gîndirii maselor largi de cooperatori, părerea și voința lor.Considerînd proiectul de statut al uniunilor pe deplin corespunzător intereselor țărănimii și cerințelor actuale ale dezvoltării agriculturii cooperatiste, toate cooperativele agricole au hotărît, în cadrul adunărilor generale, aderarea la uniunile raionale ale cooperativelor agricole. La uniunile cooperatiste au aderat și întovărășirile agricole, care se bucură de toate avantajele ce decurg din activitatea uniunilor cooperatiste.în întreaga țară au avut loc conferințele raionale și regionale la care au participat peste 72 000 delegați și invitați. Conferințele au hotărît constituirea a 138 uniuni raionale, 17 uniuni orășenești și 17 uniuni regionale ; au fost alese consiliile uniunilor, comisiile de revizie și au fost desemnate comitetele caselor de pensii.în adunările generale ale cooperativelor agricole, în conferințele raionale și regionale pentru constituirea uniunilor cooperatiste, țărănimea și-a ales delegații la acest Congres — primul congres al co- onerativelor agricole — care are menirea să înființeze Uniunea Na

țională a Cooperativelor Agricole din Republica Socialistă România.Vorbitorul a arătat că prin suprafața de care dispun și ponderea în producția agricolă, cooperativele ocupă locul cel mai important din agricultura României socialiste. în prezent, în țara noastră își desfășoară activitatea 4 680 cooperative agricole, care dețin peste 75 la sută din totalul suprafeței arabile a țării și în care s-au unit, pe baza liberului consimță- mînt, 3 409 000 familii de țărani.An de an a crescut producția medie la hectar și, pe baza ei, producția agricolă globală ; au sporit efectivele de animale în cooperativele agricole. în anul 1965, cooperativele agricole au realizat din producția totală a țării circa 67 la sută la cereale, 78 la sută la floa- rea-soarelui, 99 la sută la sfecla de zahăr, 45 la sută la cartofi, 56 la sută la legume, 43 la sută la struguri, 21 la sută la carne, 28 la sută la lapte de vacă și 40 la sută la lînă. Sectorul cooperatist al agriculturii a contribuit, an de an, în tot mai mare măsură, la aprovizionarea populației cu produse agro- alimentare și a industriei noastre cu materii prime.Datorită creșterii averii obștești, care reprezenta în 1965 circa 16,8 miliarde lei, adică cu 53 la sută mai mult decît în 1962, au sporit neîncetat veniturile țărănimii.Realizările dobîndite sînt rezultatul hărniciei și priceperii țărănimii muncitoare, al ajutorului multilateral pe care l-a primit din partea statului, al politicii științifice a Partidului Comunist Român. Iată de ce Congresul nostru, dînd glas simțămintelor întregii țărănimi, își exprimă dragostea și adînca sa recunoștință față de Partidul Comunist Român, față de Comitetul său Central.Pentru asigurarea unui cadru organizatoric corespunzător cerințelor dezvoltării continue a agriculturii, Congresul al IX-lea al partidului a subliniat necesitatea creării unor organe proprii de conducere și îndrumare a sectorului cooperatist din agricultură,; care să corespundă pe deplin caracteristicilor și particularităților proprietății obștești, naturii relațiilor economice statornicite între stat și țărănimea noastră cooperatistă. Acestea sînt uniunile cooperatiste — organizații economice obștești, constituite prin adeziunea liberă a cooperativelor agricole de producție.Scopul uniunilor este unirea și coordonarea eforturilor cooperativelor pentru aplicarea politicii Partidului Comunist Român de creștere a producției agricole, de ridicare a nivelului de trai al membrilor cooperatori, de dezvoltare intensivă și multilaterală a agriculturii cooperatiste, în concordanță cu cerințele progresului întregii economii.Prin modul de organizare, prin scopul, sarcinile și atribuțiile lor, uniunile cooperatiste au toate premisele pentru a desfășura o activitate rodnică, menită să dezvolte neîncetat, pe toate treptele, inițiativa creatoare a țărănimii, deschizînd cîmp larg de aplicare spiritului său gospodăresc.Soluționarea problemelor complexe și multiple ale îndrumării și conducerii agriculturii cooperatiste prin înființarea uniunilor cooperatiste și orientarea principială a activității lor demonstrează caracterul creator al politicii partidului nostru, preocuparea permanentă a conducerii sale pentru găsirea celor mai corespunzătoare forme organizatorice și metode de muncă cerute de nevoile vieții, de sarcinile ce decurg în fiecare perioadă a dezvoltării sociale.Congresul al IX-lea al partidului, subliniind succesele agriculturii noastre, a arătat marile rezerve și posibilități care trebuie puse în valoare pentru a asigura acestui însemnat sector un avînt neîntrerupt, în concordanță deplină cu dezvoltarea continuă, multilaterală, în ritm armonios și ascendent, a industriei noastre, a întregii economii naționale.Statul nostru va face eforturi alocînd și în anii următori importante sume pentru extinderea mecanizării și chimizării agriculturii, pentru lucrări de irigații, dezvoltarea cercetărilor științifice și pregătirea cadrelor — condiții esențiale ale dezvoltării agriculturii.în vederea întăririi continue â bazei tehnico-materiale proprii, în perioada planului cincinal, importante fonduri vor fi investite și de cooperativele agricole. Uniunile cooperatiste trebuie să asigure îndreptarea acestor mijloace bănești în principal spre executarea de lucrări de hidroameliorații, pentru lărgirea capacității de adăpostire a animalelor și asigurarea alimentării lor cu apă, dezvoltarea legumicul- turii, extinderea plantațiilor de vii și pomi, aprovizionarea cu utilaje, mecanizarea și electrificarea proceselor de producție.Alături de mecanizare, unul din factorii importanți de care depinde creșterea producției este chimizarea agriculturii. Uniunile cooperatiste au menirea ca, pe lîngă asigurarea unei aprovizionări ritmice, să îndrume cooperativele pentru folosirea rațională a îngrășămintelor.Potrivit prevederilor din planul de dezvoltare a agriculturii, coope-

iri- agri-

rativele, cu ajutorul nemijlocit al statului, își vor spori simțitor suprafețele amenajate pentru irigații. în anii 1966—1970, în cooperativele agricole se vor amenaja pentru irigații peste 100 000 ha în sisteme mari, moderne, pe bază de credite acordate de stat. în urma studiilor făcute de uniunile raionale și regionale, eu sprijinul consiliilor agricole, au fost identificate circa 250 000 ha ce pot fi irigate din resursele proprii ale cooperativelor agricole în perioada 1966—1970, din care 65 000 ha în acest an. în conferințele raionale și regionale s-au făcut numeroase propuneri și s-au stabilit măsuri pentru efectuarea unor lucrări în comun, în vederea extinderii suprafețelor irigate. în raionul Fălticeni, regiunea Suceava, s-a stabilit ca prin unirea eforturilor a șase cooperative agricole să se efectueze lucrări de amenajare pentru irigații pe o suprafață de 4 000 ha. De asemenea, la conferințele uniunilor raionale Craiova și Băilești s-a propus să fie gată de către cooperativele cole din Bîrza și Padea, prin cooperare, o suprafață de 1 000 ha.Pentru sporirea producției agricole, în atenția cooperativelor trebuie să stea creșterea capacității de producție a terenurilor de care dispun. Numeroase cooperative agricole din regiunile Argeș, Galați, Iași, Dobrogea au dobîn- dit o valoroasă experiență în executarea unor lucrări de combatere a eroziunii solului. Analizînd posibilitățile pentru folosirea mai bună a pămîntu- lui, a spus vorbitorul, conferințele uniunilor cooperatiste au luat în această privință hotărîri importante. Pentru a valorifica o suprafață de 35 000 ha din raioanele Aleșd, Criș, Șim- leul Silvaniei, Ineu și Gu- rahonț, conferința Uniunii regionale Crișana a hotărît organizarea unor acțiuni comune de îndiguiri și desecări, la care vor participa peste 40 de cooperative. La conferința Uniunii regionale Ploiești s-a hotărît extinderea lucrărilor pentru combaterea eroziunii solului pe o suprafață 100 000 ha, în mare parte ocupate cu pășuni. Executarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare, combaterea eroziunii solului, efectuarea de îndiguiri constituie un larg cîmp de activitate în care uniunile sînt chemate să unească eforturile cooperativelor.Congresul al IX-lea al partidului — se spune în raport — a subliniat că un obiectiv de cea mai mare însemnătate în dezvoltarea a- griculturii este creșterea producției de cereale, îndeosebi de grîu și porumb.Experiența în cultivarea grîului ne arată că țara noastră dispune de rezerve însemnate pentru creșterea producției la hectar. Producția medie de grîu realizată în anii 1961—1965 a fost cu 7 la sută mai mare decît în anii 1956—1960. în regiunea Dobrogea, anul trecut recolta medie la cooperativele agricole a fost de 2 850 kg la hectar. Cooperativele agricole din raioanele Călărași, Slobozia, Fetești, Lehliu, Sînnicolau- Mare, Mizil, Rîmnicu-Sărat, Buzău, Brăila și Făurei au obținut în 1965 producții cuprinse între 2 500 și 3 000 kg de grîu la hectar.Arătînd că recoltele obținute nu oglindesc însă pe deplin posibilitățile existente, vorbitorul a citat exemple oglindind diferențele mari în producțiile obținute de cooperative vecine. Astfel, în cooperativa agricolă din comuna Nazna, regiunea Mureș-Autonomă Maghiară, s-au obținut anul trecut 2 568 kg grîu la hectar, în timp ce în cooperativa din comuna Cozma, din aceeași regiune, s-au realizat numai 753 kg la hectar. A- semenea diferențe mari de pro- . ducții se explică prin aplicarea în mod diferit a regulilor agrotehnice, în cooperativa agricolă de producție Cozma nu s-a acordat atenție amplasării culturii grîului pe terenuri corespunzătoare, iar semănatul s-a prelungit pînă în luna decembrie.Uniunile cooperatiste, împreună cu consiliile agricole, cu stațiunile de mașini și tractoare, au datoria să îndrume și să sprijine în mod permanent cooperativele agricole în ^asigurarea semințelor din soiurile raionate și în aplicarea la timp și la un nivel calitativ superior a întregului complex de măsuri agrotehnice, în scopul creșterii producției la hectar. Chiar din aceste zile, consiliile de conducere ale cooperativelor agricole trebuie să ia măsuri pentru buna întreținere a semănăturilor șl aplicarea îngrășămintelor necesare, iar în cursul a- nului, celelalte măsuri menite să asigure realizarea și depășirea producției stabilite pentru anul 1966 — primul an al planului cincinal.Cultura porumbului are în țara noastră vechi tradiții. Peste 63 la sută din suprafața cultivată cu porumb în țara noastră aparține sectorului cooperatist. în anii 1961—1965, cooperativele agricole 

au obținut în medie la hectar 1 810 kg, față de 1 680 kg cît obținuseră în perioada 1956—1960. în anul 1965, un număr de 429 cooperative au realizat peste 3 000 kg de po- rumb-boabe la hectar. Exemplul cooperativelor agricole din comuna Miloșești, regiunea București, din comunele Cobadin și Costinești, regiunea Dobrogea, 23 August-Buzău, regiunea Ploiești, care au realizat între 4 100 și 5 100 kg de porumb- boabe la hectar, arată cît de mari sînt rezervele de care dispunem pentru sporirea producției de porumb.în următorii cinci ani se prevăd creșteri importante ale producției și la plantele tehnice, mai ales la sfecla? de zahăr și floarea-soarelui. Referindu-se la rezultatele obținute de numeroase cooperative agricole care au reușit să ridice an de an ■producția la hectar, vorbitorul a arătat că acestea reflectă posibilitățile reale de creștere a producției de sfeclă de zahăr și floarea- soarelui în toate cooperativele. Astfel, cooperativele „8 Martie“-Ba- cău, Unirea-Ploiești și Pădureni-

au kg pe a-

urmă- medie 15 000sînt,

Cnșana au obținut între 32 000 și 46 000 kg de sfeclă în medie la hectar, iar cooperativele Gh. Doja- Slobozia și Viișoara-Negru Vodă realizat 2 600 și respectiv 2 700 de floarea-soarelui la hectar întreaga suprafață cultivată. De semenea, rezultatele și experiența unor cooperative — se arată în raport — demonstrează că recoltele de cartofi pot fi sporite în toate zonele de cultură a cartofului. Cooperativele din Cristian și Ghim- bav-Brașov, Davideni-Bacău, Mis- chii-Oltenia și altele au realizat, în anul 1965, peste 21 000 kg de cartofi la hectar, în medie pe întreaga suprafață cultivată.în următorii ani, cooperativele agricole vor trebui să-și lărgească și sectorul legumicol pentru aprovizionarea populației cu legume și a industriei cu materii prime. Legumicultura se dovedește una din ramurile care aduc mari venituri cooperativelor agricole. Cooperativele din comunele Tomnatic și Macea, regiunea Banat, obți- nînd producții de 40 000 kg roșii și 17 000 kg ardei la hectar, au realizat de pe suprafața cultivată cu legume venituri de 5 700 000 lei și respectiv 6 545 000 lei.Vorbitorul a arătat că uniunile cooperatiste, în strînsă colaborare cu consiliile agricole, au datoria să îndrume și să sprijine cooperativele pentru a obține în torii cinci ani o producție anuală pe țară de cel puțin kg de legume pe hectar.Pomicultura și viticultura de asemenea, ramuri importante de producție, îndeosebi pentru unitățile Prin timii din Galați, ceput să aducă o contribuție tot mai mare la buna aprovizionare a populației cu fructe și struguri, împreună cu consiliile agricole, uniunile vor sprijini cooperativele pentru plantarea în următorii ani a unei suprafețe de peste 61 000 ha cu vii și 65 000 ha cu pomi. Uniunile vor ajuta cooperativele în așa fel, încît pînă la sfîrșitul planului cincinal să se poată dubla producția de frticte și struguri, față de realizările din ultimii ani.Un obiectiv de mare importanță spre care se cuvin concentrate eforturile cooperativelor noastre— se arată în continuare în raport— îl constituie dezvoltarea creșterii animalelor, ridicarea ponderii acestei ramuri în ansamblul producției și veniturilor din cultura cooperatistă.Cu toate rezultatele bune nute în creșterea numerică a tivelor de bovine, vacile reprezintă numai 30,5 la sută din total. în regiunile Cluj, Maramureș și Mureș-Autonomă Maghiară, care dispun de suprafețe întinse de pășuni și finețe naturale, ponderea vacilor este și mai mică.

situate în zona deluroasă, plantațiile efectuate ' în ul- ani, cooperativele regiunile Argeș,Dobrogea, Iași agricole Oltenia, au în-
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Se impune ca uniunile cooperatiste, împreună cu consiliile a- gricole, să sprijine cooperativele pentru realizarea raportului de 50 vaci la 100 bovine și obținerea a cel puțin 80 viței la 100 vaci și juninci.De asemenea, uniunile cooperatiste trebuie să analizeze situația creșterii porcinelor în cooperativele agricole și să le sprijine în direcția sporirii numărului de scroafe, să asigure îngrășarea și livrarea ritmică a porcilor grași. In sectorul ovin se impune generalizarea experienței pozitive, mărirea efectivelor și luarea tuturor măsurilor pentru sporirea producției de lînă. Dezvoltarea sectorului avicol reprezintă de asemenea o rezervă însemnată de creștere a veniturilor cooperativelor.Realizarea sarcinilor în domeniul creșterii animalelor depinde în mare măsură de asigurarea cantitativă și calitativă a necesarului de furaje. Exemplul a numeroase cooperative agricole dovedește că producția pășunilor și fînețelor naturale poate spori, prin îmbunătățirea și folosirea lor rațională. La cooperativele din Batăr, Tăuț-regiunea Crișana, pe pășunile din Lunca-Totea, Sibișel, Sub- cetate, regiunea Hunedoara, Semenic-Banat, Dealul Sasului-Argeș și altele, s-au realizat 20 000—25 000 kg de masă verde la hectar.Ținînd seama de efectivele de animale existente, de condițiile și posibilitățile mari ce le avem, e necesar să revizuim obiectivele stabilite în planurile cooperativelor pe următorii cinci ani și să prevedem creșteri mai mari ale efectivelor și ale producției, față de cele stabilite.în continuare, în raport se spune : Măsurile privind acordarea unor prețuri stimulative la produsele agricole, așezarea relațiilor dintre stat și țărănime pe baze comerciale, contractelor pe bunei înțelegeri selor reciproce dențiază tot mai cacitatea în sporirea producției cooperativelor agricole.Sporirea producției-marfă constituie o sarcină de mare importanță a cooperativelor agricole, îndeplinirea acestei sarcini va duce la creșterea veniturilor bănești și extinderea în a acordării de bani. Uniunile să urmărească

încheierea principiul și intere- își evi- mult efi-

pentru fructe-

pe această cale la toate cooperativele avansuri lunare în cooperatiste trebuie respectarea reciprocă a clauzelor stabilite prin contract, privind ca- litsitea produselor, termenul de livrare, sistemul de plată etc., în așa fel încît să se asigure o îmbinare armonioasă a intereselor cooperativelor cu interesele generale ale statului.Valorificarea legumelor, cartofilor, fructelor, strugurilor etc. necesită o activitate economico-orga- nizatorică complexă și de mare volum. Pentru înlăturarea deficiențelor existente și pentru a stimula dezvoltarea producției de legume și fructe. Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole, la cererea sa, a fost autorizată de guvern să organizeze producția și contractarea legumelor, fructelor și strugurilor din cooperativele agricole, ale membrilor cooperatori, cît și ale producătorilor individuali, în vederea aprovizionării consumatorilor, a unităților prelucrătoare, precum și pentru livrarea sortimentelor necesare la export.în scopul îndeplinirii acestor sarcini, în cadrul Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole s-a înființat Departamentul valorificarea legumelor și lor.Intensificarea producției operativele agricole — a arătat în continuare vorbitorul — impune o bună aprovizionare cu utilaje și cu un larg sortiment de materiale și mijloace tehnice. La conferința regională din Iași s-a făcut propunerea de a se amenaja, prin participarea mai multor cooperative, unele construcții simple pe lîngă stațiile C.F.R. pentru depozitarea îngrășămintelor chimice. Considerăm, de asemenea, binevenite propunerile unor cooperatori ca uniunile cooperatiste, împreună cu sfaturile populare și organizațiile comerciale, să se o- cupe de organizarea mai bună a tîrgurilor în diferitele localități din țară, cu care prilej să se organizeze și expoziții agricole sau zootehnice.Astăzi, cînd valoarea mijloacelor fixe din cooperativele agricole se ridică la aproape 13 miliarde de lei, devine o necesitate de prim ordin organizarea și coordonarea acțiunii de întreținere a acestora, în vederea prelungirii folosirii lor. în fața Uniunii Naționale stă sarcina soluționării, în colaborare cu Consiliul Superior al Agriculturii, cu Ministerul Transporturilor 

în co-

Auto, Navale și Aeriene și cu sfaturile populare, a problemelor legate de organizarea reparării camioanelor, a mijloacelor de transport și altor mijloace mecanice, proprietatea cooperativelor. Propunerea făcută de cooperatori în adunările generale, de a rezolva deocamdată aceste probleme prin stabilirea unui număr de stațiuni de mașini și tractoare și centre mecanice care să asigure lucrări de întreținere și reparații pentru cooperative, o considerăm justă și cu putință să fie înfăptuită încă din acest an.Uniunile vor organiza, de asemenea, prin participarea de bunăvoie a cooperativelor agricole, unele fonduri de rezervă de semințe, furaje și alte produse agricole, precum și rezerve de mijloace bănești. Există deja într-o seamă de regiuni și îndeosebi în regiunea Dobrogea o experiență pozitivă în acest sens, care poate fi generalizată. Asemenea măsuri de colaborare intercooperatistă constituie un mijloc de prevedere gospodărească menit să înlăture efectele negative ale unor ani agricoli nefavorabili și să permită o desfășurare nestingherită a procesului de producție.Potrivit proiectului de statut, uniunile cooperatiste au sarcina să apere și să reprezinte interesele financiare, juridice și sociale ale cooperativelor agricole în raporturile dintre acestea și unitățile economice de stat și obștești. Uniunile cooperatiste vor asigura respectarea legilor și vor acorda cooperativelor asistență juridică.Raportorul a arătat apoi că proiectul de statut al cooperativei agricole constituie un document de însemnătate fundamentală pentru orientarea întregii activități de întărire economico-organizatorică a cooperativelor, pentru dezvoltarea vieții interne, pentru întărirea democrației cooperatiste, pentru ridicarea nivelului de trai material și cultural al țărănimii.La baza întăririi economice a cooperativelor agricole stă dezvoltarea proprietății obștești, izvorul sporirii continue a producției vegetale și animale, izvorul creșterii veniturilor și bunăstării cooperatorilor. Dezvoltînd proprietatea obștească, investind tot mai multe fonduri pentru nevoile producției, membrii cooperatori sporesc, an de an, producția și veniturile cooperativelor, și, pe această bază, retribuția pentru munca depusă. La cooperativele agricole din comunele Vîlcele, regiunea Ploiești, și Mircea Vodă, regiunea Galați, unde averea obștească a ajuns la peste 10 000 000 de lei, valoarea zilei-muncă s-a ridicat la peste 42 de lei în 1965. Sînt însă și cooperative care nu au acordat atenția cuvenită acumulărilor, n-au avut în vedere realizarea unui raport just între fondul de acumulare și fondul de consum. Cooperativele agricole din comunele Negrești-Iași, Vinerea-Hunedoara, „23 August" Maglavit-Oltenia și altele au repartizat în medie, în ultimii ani, pentru fondul de acumulare mai puțin de 6—7 la sută din veniturile bănești. Aceasta explică de ce asemenea cooperative bat pasul pe loc, deși condițiile de care dispun le-ar permite să înregistreze un progres rapid, să șe consolideze din punct de vedere economic și să asigure o viață tot mai bună membrilor lor. Uniunile vor trebui să îndrume permanent cooperativele agricole în vederea creșterii averii obștești.Așa cum prevede proiectul de statut, retribuirea membrilor cooperatori se va face pe bază de zile- muncă, în raport cu cantitatea și calitatea muncii, în funcție de producția realizată. Pe lîngă retribuția în zile-muncă, în multe cooperative s-a încetățenit și dă bune rezultate retribuirea suplimentară, în cooperativa agricolă din Nădlac, raionul Arad, de pildă, aplicîn- du-se retribuția suplimentară, la cultura porumbului s-a obținut pe 1100 ha o producție medie de 4 511 kg de porumb-boabe la ha. Brigada nr. 1 a obținut pe 137 ha 10 170 kg de porumb-știuleți la ha. Pentru munca depusă, membrii brigăzii au primit ca plată suplimentară 17 vagoane de porumb- știuleți, în afară de ce au obținut pentru zilele-muncă efectuate. A- plicarea și generalizarea retribuirii suplimentare în toate cooperativele și în toate sectoarele de activitate trebuie să ducă la creșterea producției prin participarea mai activă a cooperatorilor la procesul de producție și îmbunătățirea calității lucrărilor efectuate.Una dintre sarcinile principale ale cooperativelor agricole și ale uniunilor cooperatiste este educarea cooperatorilor în spiritul atitudinii socialiste față de muncă, al apărării și dezvoltării proprietății obștești, al întăririi disciplinei. De asemenea, vor trebui să dea o atenție deosebită îmbunătățirii activității culturale, artistice și sportive, în acest scop, uniunile cooperatiste trebuie să colaboreze cu sfaturile populare, organizațiile U.T.C., comitetele sindicale, comisiile de femei și alte organizații de masă. Uniunile cooperatiste au datoria să solicite în permanență sprijinul 

intelectualității satelor în activitatea cultural-educativă.Numeroși țărani au făcut propuneri în adunările generale ale cooperativelor de a se organiza în fiecare toamnă „Sărbătoarea recoltei". Considerăm că Uniunea Națională trebuie să studieze posibilitatea instituirii „Zilei recoltei", care să se sărbătorească în fiecare an, în toate regiunile țării, în toate unitățile agricole socialiste și în toate satele noastre.în condițiile actuale, o dată cu cerințele de modernizare a producției, crește rolul științei și tehnicii agricole, însemnătatea aplicării măsurilor agrozootehnice înaintate. Uniunile se vor ocupa de organizarea și desfășurarea învățămîntu- lui agrozootehnic de masă.O însemnătate deosebită pentru dezvoltarea satelor noastre are recenta Hotărîre a Consiliului de Miniștri privind sistematizarea așezărilor din mediul rural. Uniunile cooperatiste sînt chemate să contribuie la întocmirea planurilor de sistematizare, la antrenarea cooperatorilor pentru sprijinirea construirii noilor edificii social-cultu- rale, a brutăriilor sătești, pentru realizarea lucrărilor de electrificare, de amenajare a drumurilor, pentru executarea aducțiunilor de apă, pentru înfrumusețarea și buna gospodărire a satelor noastre.O problemă care capătă o rezolvare unitară pe țară este asigurarea pensionării membrilor cooperatori bătrîni și a celor care și-au pierdut capacitatea de muncă. Problemele legate de asigurarea existenței bătrînilor au constituit de multă vreme o preocupare a conducerii de partid și de stat. Consultarea largă a cooperatorilor și studierea experienței unor cooperative au permis Comisiei de organizare să elaboreze proiectul de statut al Casei de pensii, care este supus dezbaterii și aprobării Congresului nostru.Uniunile cooperatiste vor trebui să colaboreze permanent cu Consiliul Superior al Agriculturii, cu consiliile agricole regionale și raionale, să solicite sprijinul acestora în îndrumarea tehnică și rezolvarea problemelor producției, să asigure aplicarea în cooperativele agricole a recomandărilor elaborate — ca rezultat al cuceririlor științei și al experienței înaintate.După cum a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu în expunerea sa, uniunile cooperatiste trebuie să devină organizații active, eficiente, capabile să rezolve curent și operativ numeroasele probleme economice și sociale care apar în viața cooperativelor.La baza activității uniunilor cooperatiste va trebui să stea statutul care urmează să fie adoptat de Congres. înfăptuirea neabătută a prevederilor sale, respectarea principiului muncii colective, elaborarea tuturor hotărî rilor și măsurilor pe baza cunoașterii profunde a realităților din cooperative vor chezășui succesele de viitor ale uniunilor cooperatiste. Oglindind o trăsătură caracteristică a democratismului larg al orînduirii noastre, consiliile uniunilor cooperatiste sînt răspunzătoare în fața celor care le-au ales pentru întreaga lor activitate. Ele vor trebui să prezinte în fața acestora periodic dări de seamă asupra activității lor.O problemă de mare însemnătate, de a cărei rezolvare depinde în mod hotărîtor eficiența activității desfășurate, este alegerea, creșterea și promovarea cadrelor, în cooperativele noastre avem oameni destoinici ; președinți, brigadieri și cooperatori care în decursul anilor au dobîndit o bogată experiență.Vorbitorul a subliniat apoi necesitatea antrenării mai largi a femeilor și a tineretului la activitatea de dezvoltare și întărire a cooperativelor agricole, la munca cultural-educativă.în încheiere, tovarășul Vasile Vîlcu a spus: Crearea Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole, uniunilor regionale și raionale se înscrie pe linia lărgirii continue a democrației socialiste — caracteristică esențială a regimului nostru. Prin constituirea uniunilor cooperatiste, ca organizații economice obștești, se asigură atragerea și mai largă a țărănimii la rezolvarea sarcinilor complexe care stau în fața agriculturii cooperatiste, la întreaga viață a societății noastre.Țărănimea cooperatistă, alături de clasa muncitoare, de intelectualitatea noastră, urmează cu încredere politica Partidului Comunist Român de desăvîrșire a construcției socialiste, pentru obținerea de noi succese pe drumul bunăstării și fericirii întregului popor.Sîntem pe deplin încredințați că prezentul Congres își va îndeplini înalta chemare de a adopta hotărîri menite să contribuie la traducerea în viață a sarcinilor stabilite de Partidul Comunist Român cu privire la dezvoltarea agriculturii cooperatiste.
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CONGRESUL COOPERATIVELOR AGRICOLE DE PRODUCȚIE
Raport cu privire la proiectul 

de statut al cooperativei 
agricole de producție 

prezentat de tovarășul Dumitru Tudose

Discuții la problemele cuprinse în ordinea de zi

Congresul de înființare a Uniunii Naționale a Cooperativelor A- gricole de Producție, exprimînd voința și adeziunea întregii țără- nimi cooperatiste, are înscris în programul său de lucru și adoptarea noului statut al cooperativei agricole de producție.De-a lungul anilor și, mai ales, după încheierea cooperativizării a- griculturii, în activitatea cooperativelor s-au produs schimbări importante. A crescut și s-a consolidat proprietatea cooperatistă, s-au dezvoltat ramurile de producție, s-au extins și au devenit mai complexe relațiile economice ale cooperativelor agricole în cadrul e- conomiei naționale, s-a acumulat o valoroasă experiență în conducerea activității cooperativelor, în organizarea producției și a muncii, în aplicarea principiului cointeresării materiale.Statutul model, elaborat în anul 1953, în condițiile desfășurării cooperativizării agriculturii, cuprinde prevederi depășite, care, în e- tapa actuală, nu mai pot asigura dezvoltarea în continuare a agriculturii cooperatiste. Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român a subliniat necesitatea elaborării unui nou statut care să corespundă condițiilor create după încheierea cooperativizării, să a- sigure dezvoltarea forțelor de producție și consolidarea continuă a relațiilor socialiste de producție în agricultură.Dînd viață acestor indicații, plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român din noiembrie 1965 a stabilit principiile fundamentale ale noului statut. Pe această bază, Comisia de organizare a Congresului, cu sprijinul direct al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., a studiat și sintetizat experiența acumulată, a consultat un mare număr de țărani cooperatori și specialiști și a elaborat proiectul noului statut.In dezbaterile care au avut loc în adunările generale ale cooperativelor agricole, în conferințele de constituire a uniunilor cooperatiste, țărănimea și-a exprimat adeziunea deplină față de proiectul noului statut, încrederea și hotărîrea ei de a urma neabătut politica partidului. La aceste adunări și conferințe au fost făcute 7 500 de propuneri care privesc proiectul de statut al cooperativei agricole de producție. O bună parte a propunerilor se referă la întărirea rolului adunării generale, dezvoltarea proprietății cooperatiste, îmbunătățirea conducerii și organizării producției, a activității social-cul- turale. în lumina acestor propuneri valoroase, Comisia de organizare a adus o seamă de îmbunătățiri proiectului de statut, care este supus dezbaterii și aprobării Congresului. Dezbaterile, propunerile de îmbunătățire dovedesc în mod grăitor că la elaborarea proiectului noului statut au participat efectiv masele largi de țărani cooperatori.Vorbitorul s-a referit, în continuare, la prevederile proiectului de statut care definesc natura cooperativei agricole, scopul^ și rolul ei în economia națională. Această formă socialistă de organizare a producției agricole și-a dovedit pe deplin superioritatea față de mica gospodărie țărănească.Cooperativa agricolă de producție are drept obiectiv cultivarea în comun a pămîntului, folosirea pe scară largă a mecanizării,, chimizării, irigațiilor, a științei și tehnicii înaintate, pentru obținerea unor producții din ce în ce mai mari, în scopul creșterii continue a bunăstării țărănimii, ridicării social-culturale a satului la un nivel tot mai înalt de civilizație, asigurării cu produse agricole necesare tuturor oamenilor muncii, întregii societăți.Prin întreaga sa activitate, cooperativa agricolă de producție își aduce contribuția la realizarea sarcinilor stabilite de Partidul. Comunist Român, pentru desăvîrși- rea construirii socialismului în patria noastră, întărește alianța între clasa muncitoare — clasa conducătoare a societății — și țărănime, contribuie la creșterea conștiinței socialiste a țărănimii. Partidul și statul acordă un puternic sprijin cooperativelor agricole în vederea consolidării lor economice- organizatorice, prin dezvoltarea continuă a bazei tehnico-materiale a agriculturii, așezarea relațiilor dintre stat și țărănime pe baze comerciale, cointeresarea cooperativelor agricole în sporirea producției, a volumului contractărilor.Proprietatea cooperatistă reprezintă izvorul dezvoltării, cooperativei agricole și al ridicării bunăstării membrilor cooperatori, deoarece ea asigură folosirea rațională a pămîntului, a celorlalte mijloace de producție și a forței de muncă, prin introducerea tehnicii înaintate, organizarea și retribuirea muncii potrivit principiilor socialiste. Folosind mijloacele lor proprii și ajutorul multilateral al statului, cooperativele agricole au sporit ~an de an proprietatea cooperatistă.Potrivit condițiilor create după 

încheierea cooperativizării agriculturii, proiectul noului statut reglementează într-un chip nou și unitar atribuirea lotului de teren — proprietate cooperatistă. Lotul primit în folosință personală, cultivat rațional, asigură membrilor cooperatori însemnate venituri suplimentare. Pentru atribuirea lotului se stabilește drept criteriu principal participarea la muncă în cooperativa agricolă. în lumina a- cestui criteriu, adunarea generală a fiecărei cooperative agricole hotărăște atribuirea loturilor familiilor care îndeplinesc minimum de zile-muncă. De asemenea, tot ea fixează mărimea lotului, care poate fi pînă la 30 de ari, în funcție de condițiile concrete din fiecare cooperativă agricolă și de modul de folosință a pămîntului. De foarte mare importanță pentru dezvoltarea cooperativei agricole este prevederea potrivit căreia atribuirea de noi loturi nu trebuie să ducă la diminuarea suprafeței agricole proprietate obștească.Proprietatea personală a țăranilor cooperatori — formată din casa de locuit și construcțiile gospodărești anexe, împreună cu terenul pe care se află acestea,

curtea respectivă, a cărei suprafață este stabilită în proiectul de statut, animalele de producție și inventarul mărunt, precum și din producția obținută de pe lotul a- tribuit în folosință — este garantată și apărată prin prevederile Constituției Republicii Socialiste România.Activitatea tot mai complexă pe care o desfășoară cooperativele necesită îmbunătățirea conducerii și lărgirea democrației cooperatiste, în acest scop, proiectul noului statut prevede creșterea rolului adunării generale, singura în măsură să hotărască asupra întregii activități economice, organizatorice și social-culturale a cooperativei. îndeplinirea hotărîrilor a- dunării generale, respectarea democrației cooperatiste și aplicarea neabătută a principiului conducerii colective asigură dezvoltarea inițiativei creatoare și a spiritului gospodăresc al membrilor cooperatori.O serie de propuneri făcute de țăranii cooperatori întregesc prevederile cu privire la rojul adunării generale. S-a apreciat că propunerile privind aprobarea planului de dezvoltare în perspectivă/ alegerea comisiei de revizie și a comisiei de judecată, precum și participarea lâ acțiunile de într-a- jutorare sau asociere, sînt hotă- rîri de o deosebită importanță care trebuie luate în adunările generale cu majoritatea de două treimi din voturile membrilor cooperatori.După ce a subliniat importanța pregătirii temeinice a problemelor care se prezintă în adunarea generală, cît și necesitatea îndeplinirii riguroase a hotărîrilor adoptate, vorbitorul a spus : Proiectul noului statut stabilește cu claritate atribuțiile consiliului de conducere. Acesta trebuie să asigure respectarea prevederilor statutare, să răspundă de executarea hotărîrilor luate de adunarea generală, să se preocupe în permanență de dezvoltarea și apărarea avutului obștesc, să organizeze munca pentru realizarea planului de producție, să prezinte în fața adunării generale dări de seamă anuale și trimestriale.Adunarea generală și consiliul de conducere au la baza activității lor principiul muncii colective, ceea ce creează condițiile unei activități rodnice, manifestării din plin a gîndirii colective, a inițiativei și răspunderii personale a cooperatorilor.Referindu-se la drepturile și îndatoririle membrilor cooperatori, prevăzute în proiectul noului statut, vorbitorul a subliniat necesitatea respectării cu rigurozitate a acestora — condiție esențială pentru buna desfășurare a întregii activități în cooperativa agricolă.în proiectul noului statut — ca expresie a lărgirii democrației cooperatiste, a întăririi disciplinei și răspunderii în muncă — s-a prevăzut constituirea comisiei de judecată. Pe baza acestei prevederi, în toate cooperativele agricole a

dunările generale au ales aceste comisii.Pentru a ridica eficiența economică a producției este nevoie de îmbunătățirea continuă a formelor și metodelor planificării, în funcție de condițiile și cerințele de dezvoltare a cooperativei agricole, de interesele membrilor cooperatori și necesitățile economiei naționale, întrucît în toate cooperativele, pe baza directivelor Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Român, s-a întocmit și se dezbat planurile de dezvoltare a unităților respective în următorii 5 ani, este necesar ca, în lumina sarcinilor și hotărîrilor ce vor rezulta din Congresul nostru, consiliile de conducere, cu ajutorul uniunilor cooperatiste, să definitiveze aceste planuri. Elaborarea planurilor anuale de producție se face pe baza planurilor de perspectivă ale fiecărei cooperative agricole de producție.O mare importanță are prevederea cuprinsă în proiectul noului statut privind posibilitatea ca fiecare cooperativă agricolă să poată participa, în asociere cu altele și cu o serie de organizații de stat, la lucrări de interes comun, menite să contribuie la valorificarea rezervelor pe care le au cooperativele agricole pentru creșterea producției.In continuare, vorbitorul a subliniat importanța prevederilor proiectului noului statut referitoare la permanentizarea brigăzilor, organizarea muncii în cadrul echipelor, pe grupe de cooperatori, pe grupe de familii, sau chiar familii, așa cum hotărăște adunarea generală.Cointeresarea materială a membrilor cooperatori în rezultatul muncii lor constituie un puternic stimulent pentru creșterea producției și a productivității muncii. In decursul anilor, paralel cu întărirea rolului zilei-muncă, a fost extinsă retribuirea suplimentări care leagă mai strîns veniturile realizate de către membrii cooperatori de rezultatele obținute în producție, contribuie atît la creșterea producției, cît și la ridicarea valorii zilei-muncă. Aceasta evidențiază cît de importantă este generalizarea retribuirii suplimentare în toate cooperativele agricole.în dezbaterile care »au avut loc, țăranii cooperatori au apreciat prevederea statutară care arată că prin cointeresarea materială trebuie înțeleasă nu numai stimularea celor care muncesc bine, ci și răspunderea materială a celor ce se fac vinovați de neîndeplinirea producțiilor stabilite.Ridicarea nivelului retribuirii muncii în cooperativa agricolă este organic legată de folosirea rațională a zilelor-muncă. Bine procedează cooperativele agricole care prin organizarea și normarea judicioasă a muncii urmăresc folosirea zilelor-muncă în scopuri direct productive.Ritmul dezvoltării economice a cooperativelor agricole și ridicarea nivelului de trai al membrilor cooperatori depind atît de creșterea producției, cît și de repartizarea ei judicioasă. Dispunînd de un volum de producție mai mare, fiecare cooperativă agricolă este în măsură să asigure, în condițiile unei juste repartiții, creșterea fondului de a- cumulare, pe de o parte, și a fondului de consum, pe de altă parte.Referindu-se la însemnătatea creării uniunilor cooperatiste, vorbitorul a arătat că acestea corespund cerințelor dezvoltării agriculturii noastre cooperatiste. Ți- nînd seama de rolul uniunilor, de faptul că ele exprimă interesele țărănimii cooperatiste, pe baza proiectului noului statut toate cooperativele agricole au hotărît în unanimitate asocierea la uniunile cooperativelor agricole de producție.Comisia de organizare, analizînd propunerile care s-au făcut, în a- dunările generale, conferințele raionale și regionale, a completat cu noi prevederi și precizări proiectul inițial al noului statut și, sub această formă, este prezentat Congresului. Un număr însemnat de alte propuneri, care privesc probleme legate de organizarea și retribuirea muncii, sarcinile și atri- buțiunile brigadierilor, șefilor de echipă și altele, vor fi incluse în regulamentele, recomandările și instrucțiunile pe care le va elabora Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție. în urma dezbaterilor și propunerilor ce vor rezulta din Congresul nostru, urmează să definitivăm și să adoptăm noul statut al cooperativei agricole.Adoptarea statutului — legea de bază a cooperativei agricole de producție — constituie un eveniment de mare însemnătate în dezvoltarea agriculturii cooperatiste. Aplicarea lui, în funcție de condițiile concrete, respectarea cu strictețe a prevederilor sale vor asigura ridicarea nivelului de trai al țărănimii cooperatiste, creșterea contribuției cooperativelor agricole la dezvoltarea continuă a economiei noastre socialiste.

Cuvîntul tovarășului
Ion Spătărelu 

delegat al cooperativei agricole 
de producție Gheorghe Doja 

regiunea București

Aduc Congresului de constituire a Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție salutul călduros și urările de succes deplin din partea țăranilor cooperatori din comuna Gheorghe Doja, raionul Slobozia.Cu mîndria de a ne ști părtași activi la tot ce schimbă mereu în mai bine viața întregului nostru popor, noi am dezbătut și ne-am însușit hotărîrile Plenarei C.C. al P.C.R. din noiembrie 1965, proiectele de statut al cooperativei agricole, ale Uniunilor cooperatiste, precum și al Casei de pensii. în fiecare rînd, în fiecare prevedere a acestor importante documente noi am văzut oglindite propriile noastre interese și năzuințe, am văzut încă o dată că între cuvîntul și faptele partidului există o strînsă legătură. Acest lucru se desprinde clar și din expunerea ce ne-a fost prezentată azi de către tovarășul Nicolae Ceaușescu.Partidul nostru analizează în fiecare perioadă ce măsuri corespund stadiului în care se află procesul nostru de înaintare pe calea de- săvîrșirii construcției socialismului; vede ce formb și fhetode ți-'au pierdut eficacitatea și, în funcție de condițiile și sarcinile noi ce apar, el propune acele măsuri și hotărîri pe care le cere viața, practica. Apoi, partidul nostru trece și se sfătuiește cu poporul, îi solicită experiența în acțiunile pe care vrea să le întreprindă.Cooperativa agricolă pe care o reprezint la Congres se află situată în inima Bărăganului, avînd șase ani de existență. în acest răstimp relativ scurt, datorită sprijinului multilateral acordat de statul nostru, avînd mereu sfatul și îndrumarea organelor de partid, la care s-au adăugat hărnicia membrilor noștri cooperatori, am reușit să înscriem numele cooperativei Gheorghe Doja pe un loc fruntaș în regiunea București. Noi, foști argați pe pământurile moșierilor de altădată, sîntem astăzi stăpînii cîmpiei noastre mănoase a Bărăganului, pe care prin folosirea tractoarelor si mașinilor agricole, a metodelor avansate, prin irigații și folosirea îngrășămintelor, am forțat-o să ne dea o producție care înainte era de neconceput pe aceste meleaguri. A- ceastă noțiune de stăpîn are în zilele noastre o semnificație adîncă pe care partidul nostru ne-a ajutat să o înțelegem, să fim mîndri de ea. Stăpînul averii obștești de 13 milioane lei a cooperativei noastre este adunarea generală a membrilor cooperatori. Acestui stăpîn colectiv și înțelept îi datorăm succesele cu care ne mîndrim astăzi.Pornind de la condițiile existente în cooperativa noastră, am dezvoltat în primul rînd producția de cereale. In 1965, la grîu am obținut o producție medie de 2 820 kg la hectar, iar la porumb 3 600 kg. Creșterea animalelor, sector care oglindește caracterul multilateral și intensiv al dezvoltării unei a- griculturi moderne, aduce coopera

O parte din cel 5 500 delegați Ia Congres 
t

tivei noastre un venit de peste 2 500 000 lei anual.După ce a arătat că veniturile obținute din vînzarea produselor contractate s-au ridicat anul trecut la 12 400 000 lei — revenind la suta de hectare 365 000 lei; că valoarea zilei-muncă a ajuns la 52 lei din care 36 în numerar ; că la aceasta s-a adăugat suma de 650 000 lei acordată cooperatorilor drept retribuție suplimentară, vorbitorul a spus : Să vină oricine dorește la noi și să vadă ce înseamnă socialismul în viața de toate zilele. Dimineața pe ulițele noastre trec țăranii cooperatori în convoaie pe biciclete și motociclete spre locurile lor de muncă. In casele lor, radioul, mobila elegantă, cărțile și hrana bună fac viața oamenilor plăcută, deosebită ca de la cer la pămînt de viața noastră de ieri.Asigur conducerea partidului că țăranii noștri cooperatori nu-și vor precupeți eforturile pentru a contribui din plin la dezvoltarea agriculturii noastre, la înflorirea scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România.
Cuvîntul tovarășului 

Ion Negoiță
delegat al cooperativei agricole 

de producție ,,11 Iunie** 
din comuna Pechea regiunea Galați

Experiența cooperativei noastre demonstrează că păstrarea unui raport echilibrat între fondul de acumulare și cel de consum dă posibilitatea reproducției lărgite, sporirii continue a veniturilor cooperativelor și deci ale membrilor săi.Iată, de pildă, cum au evoluat de-a lungul a cinci ani (între 1961—1965) cei mai importanți indicatori din planurile noastre de producție: valoarea investițiilor în acest răstimp a crescut de la 22 800 lei, la aproape 70 000 de lei la suta de hectare, iar mărimea averii obștești la suta de hectare de la 170 000 lei, la peste 350 000 lei. O dată cu aceasta au crescut veniturile obținute și retribuirea zilelor- muncă. Astfel, veniturile bănești la suta de hectare au sporit de la 119 000 lei în 1961 la 245 000 lei în 1965, iar retribuirea zilei-muncă de la 24,50 la 39,40 lei.Cum am făcut noi ca banii să fie folosiți cu mai multă grijă ?Fiind probleme care priveau bunul mers al întregii cooperative agricole, consiliul de conducere, îndrumat de comitetul de partid, s-a sfătuit cu întreaga masă de cooperatori, care au hotărît, și bine au hotărît, să investească mijloacele noastre financiare și materiale numai în obiective și activități strict productive.Vorbitorul a arătat că producția de grîu obținută în 1965 a fost dublată față de cantitatea planificată. în adunare, cooperatorii au hotărît să suplimenteze cantitatea repartizată la ziua-muncă cu 340 tone și să vîndă statului — peste prevederile contractuale — 700 tone. Foarte bine, am zis în adunare. Vindem statului peste cele ce ne propusesem 700 tone. Dar cu banii ce facem ? îi împărțim pe toți la ziua-muncă ? Nu, au zis 

cooperatorii după o chibzuială matură. îi învestim în zootehnie, sector care aduce venituri mari, în tot timpul anului. Așa am făcut și noi sîntem convinși că am procedat bine. în ultimii cinci ani — a spus vorbitorul — am investit numai în zootehnie suma de2 297 000 lei. Numai în 1965 am realizat aproape 3 milioane de lei venituri. Din totalul veniturilor la suta de hectare, cele provenite din zootehnie reprezintă circa 30 la sută.Partidul nostru nu o dată a atras atenția ca fondurile de investiții să fie utilizate cît mai rațional, cu maximum de eficiență. Degeaba aloci milioane de lei pentru acumulări, dacă aceste milioane sînt folosite în lucrări nerentabile, care nu-s de cea mai arzătoare trebuință. Eu cred că și în privința investițiilor își .are deplin temei zicala ; „să măsori de o sută de ori, să tai o dată". Iată de ce, cînd se pune problema investițiilor în cooperativa noastră, cu toții chibzuim cu grijă și ne întrebăm : este rentabilă treaba pentru care cheltuim banii; ce venituri vom obține ?Veniturile obținute, an de an, s-au oglindit în viața de fiecare zi a țăranilor cooperatori din Pechea. Traiul lor este din ce în ce mai îndestulat, nivelul de cultură, preocupările sînt altele decît ale generațiilor din trecut, argați din tată în fiu prin aceste locuri.Cît privește înființarea Casei de pensii a cooperatorilor, îngă- duiți-mi să mă folosesc aici de vorbele rostite în adunarea generală de la noi de un cooperator în vîrstă, pe nume Gheorghe Dele- geanu : „am de gînd să lucrez mulți ani, cît mă vor ține puterile, în cooperativa agricolă. Noi ăștia mai în etate, muncim azi din toată inima cînd știm că bătrînețea ce ne așteaptă nu ne întunecă gîndul“.Cuvintele lui Gheorghe Dele- geanu sînt cuvinte simple și adevărate ce stau pe buzele și inimile tuturor cooperatorilor care sînt hotărîți ca, sub conducerea partidului, să muncească cu toate forțele pentru mărirea continuă a rodniciei pămîntului, pentru înflorirea agriculturii noastre socialiste.
Cuvîntul tovarășului 

Sabin Bec
delegat al cooperativei agricole 
de producție din comuna Biled 

regiunea BanatProiectul de statut al cooperativei agricole, precum și proiectele de statut ale uniunilor cooperatiste și al Casei de pensii au fost primite cu deosebită satisfacție și dezbătute cu viu interes de către țăranii cooperatori români, germani și maghiari din comuna noastră, care văd în măsurile luate atenția deosebită pe care Partidul Comunist Român o acordă dezvoltării continue a agriculturii.Cooperativa noastră este așezată în plină cîmpie bănățeană pe așa-numita „Șosea a milionarilor" cîntată în proza și versurile scriitorilor noștri, cu holde mănoase, cu cooperatori harnici și pricepuți în meșteșugul obținerii de producții sporite. Prin munca unită a țăranilor cooperatori, avînd în permanență sprijinul statului, cooperativa noastră a obținut rezultate bune în sporirea producției agricole. In 1965 am realizat la hectar 3 262 kg de grîu, 4 866 kg de porumb boabe și 31 000 kg de sfeclă de zahăr. Avem și un sector zootehnic bine dezvoltat :3 000 de porci, 1 040 de bovine din care 534 vaci și juninci, iar producția de lapte a crescut la 2 800 litri pe cap de vacă furajată.Realizarea de producții tot mai mari și ca urmare, creșterea veniturilor, ne-au permis să alocăm la fondul de acumulare sume importante. Averea obștească este în prezent de 22 000 000 de lei, iar valoarea zilei-muncă a fost în anul 1965 de 30 de lei, dintre care 19 lei în numerar.Așa cum se spune în Banat „noi 

ni-s făloși cu rezultatele pe care le-am obținut", însă trebuie s-o recunoaștem că ele nu sînt încă pe măsura condițiilor și posibilităților pe care le avem, a bazei materiale care ne-a fost pusă la dispoziție de către stat. Avem încă mari rezerve pe care nu le-am pus suficient în valoare.O bună parte din terenul cooperativei noastre are o așezare joasă, din care cauză suferă de exces de umiditate. în acest an — ca să dau un exemplu — pe circa 290 de hectare a trebuit să trecem la scurgerea apelor care bălteau. Pericolul nu este încă înlăturat. Stă

în puterea noastră să înlăturăm acest neajuns. Sub îndrumarea și cu ajutorul Uniunii cooperatiste raionale, cooperatorii din Biled și vecinii noștri din Becicherec, Bu- deștii Noi și Satchinez ne vom uni forțele ca în cel mai scurt timp să executăm luc- ăle de desecări, să ridicăm fc. alitatea sutelor de hectare care în prezent nu ne dau ceea ce noi dorim. Paralel cu acțiunea de desecări, ne vom îngriji să extindem suprafețele irigate, folosind în acest scop pînza de apă freatică ce se găsește la adîncime mică.Producem și putem produce mai mult porumb, cu un preț de cost scăzut. Avem posibilități să sporim producția de furaje prin extinderea suprafețelor cultivate cu lucernă irigată, să folosim mai rațional producția secundară pe care o obținem de la cultura cerealelor. Ținînd seama de toate a- ceste condiții, ne-am propus, în planul de perspectivă, să dezvoltăm mai mult sectorul zootehnic.După cum cunoașteți și dv. de curînd am avut cinstea să fim vizitați de conducătorii de partid și de stat. Pentru noi, aprecierea rezultatelor obținute, făcută de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, constituie o mîndrie și în același timp un îndemn pentru realizarea unor producții și mai mari. Secretarul general al C.C. al P.C.R. ne-a atras atenția, pe bună dreptate, că în planul de perspectivă figurau și cîteva cifre, indici, pe care i-afn și atins, dîndu-ne sfaturi prețioase pentru punerea în valoare a posibilităților de care dispune cooperativa noastră. „De ce nu vă propuneți să fiți și mai sus, în 1970 ? Mergeți cu îndrăzneală înainte".Asigurăm conducerea partidului și statului că vom face totul spre a obține producții tot mai mari, pentru a asigura astfel creșterea bunăstării membrilor noștri cooperatori și a contribui la asigurarea nevoilor economiei noastre naționale.
Cuvîntul tovarășului 

Gheorghe Tîrșe 
delegat al cooperativei agricole 

de producție Chirnogeni, 
regiunea DobrogeaCooperatorii din comuna Chirnogeni, raionul Negru Vodă, au simțit din plin ajutorul permanent și multilateral al partidului și statului nostru. Mărturie sînt cele a- proape 2 000 000 lei credite pe ter- 

(Continuare în pag. a Vl-a)
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Zăpada refugiată pe cres
tele de munfi o poartă pe 
tîmple, cu o egală demhi- 
tate, făranii bătrîni. Dar ți 
mulfi tineri aflați printre 
cei 5 500 de delegați s'rînși 
sub cupola Congresului pun 
cu straiele lor albe semnul 
primăverii în această nobilă 
adunare. Zicem nobilă fiind
că munca pămîntului are la 
noi chiar vîrsta neamului, 
fiindcă pîinea are în timp ve
chimea patriei.

Acestei vîrste, mulțimii tru
ditoare care a purtat pe pal
mele ei pîinea țării prin ne
gre vremi, i-au fost adresate 
cuvintele de fierbinte omagiu 
rostite la Congres de secre
tarul general al C.C. al parti
dului : „In furtunile veacuri
lor țărănimea a rămas neclin
tită, păstrînd și dezvoltînd 
limba strămoșilor, obiceiurile, 
portul national, conservînd 
nealterate marile calități ale 
poporului român : hărnicia și 
omenia, vitejia și dîrzenia".

Acestor cuvinte le-a răs

puns furtuna de aplauze șl o- 
vafii prin care cei 5 500 de 
soli ai ogoarelor au mulțumii 
partidului pentru viața lumi
noasă de azi a țărănimii, pen
tru fafa strălucitoare a Româ
niei socialiste.

Cei 5 500 de delegafi îi 
reprezintă pe purtătorii noilor 
succese ale satului socialist, 
aducînd aici — în incinta ro
tundă a pavilionului — însăși 
imaginea frumoasă, demnă, a 
țărănimii noastre plină de în
credere în viitor.

li cunosc pe unii, i-am în- 
fîlnit pe ogoare. Despre pro
blemele aflate pe ordinea de 
zi a acestei adunări au discu
tat cu aprindere acasă, pre- 
gătindu-se din timp pentru a 
fi la înălțimea acestei zile is
torice. Congresul se ridică, 
prin impresionanta prezentă 
și participare la dez
bateri, la prestigiul de 
mare sfat national al țărănimii 
cooperatiste. Nojiunea de 
sfat, de mare adunare delibe
rativă trebuie legată de sen
sul pe care îl are la noi de

3 409 000 familii de țărani 
cooperatori — reprezintă ju
mătate din numărul membri
lor activi, adică partea matură

mocrația, de ceea ce în
seamnă democrajie în socia
lism. La adunările care au 
premers actualului Congres,

Paul ANGHEL

desfășurate în toate coifurile 
patriei, au luat parte peste 
1 500 000 de săteni, ceea ce 
— raporfîndu-ne la cele

a populației satelor. Un ase
menea sfat, o asemenea gos
podărească dezbatere despre 
bunul mers al cooperativelor

agricole și al vieții satelor, 
nu-și are precedent în istoria 
României, iar cronicarul va 
trebui să-l așeze printre fap
tele de majoră Importanjă 
istorică și socială. „Astăzi ță
rănimea, a spus tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în expu
nerea sa, nu numai că are o 
(ară — România socialistă — 
dar, împreună cu clasa mun
citoare, este stăpîna acestei 
)ări, participă acfiv la făuri
rea treburilor statului, la fău
rirea noii istorii a patriei".

Este semnificația actualu
lui Congres, care marchează o 
nouă etapă în via(a satelor, o 
nouă treaptă în cimentarea a- 
lianței muncitorești-tărănești, 
această uriașă forță creatoare 
a României socialiste.

— Ce înfeles important 
desprindeți din cuvînful se
cretarului general al partidu
lui ? l-am întrebat pe un tî- 
năr (ăran de la Miloșeșfi, 
maestru al recoltelor Bărăga
nului.

— Partidul ne-a ridicat pe

noi făranii la demnitatea de 
constructori. La Congresul 
nostru nu e vorba numai de 
grîu și porumb, de recolte și 
de sporul turmelor, ci de fe
lul cum să facem mai bogată 
și mai înfloritoare România.

Un răspuns pe care îl dă 
viafa de azi a satului, noua 
condiție pe care socialismul 
a asigurat-o țărănimii noastre. 
Un răspuns sub auspiciile pri
măverii, anotimp al renașterii 
„simbolizînd însuși viitorul 
luminos de prosperitate și ci
vilizație al patriei noastre".

Primăvara este și anotimpul 
activității năvalnice pe schele, 
al grijii față de recolta viitoa
re, al cărei spor se hotărăște 
prin bobul semănat acum.

Cei 5 500 de soli ai ogoa
relor chibzuiesc sub cupola 
pavilionului despre semănă
turile de mîine, pentru ca 
gestul lor, desfășurat vast 
peste toate ogoarele, să ca
pete grandioasa putere fer
tilă pe care tara o cere.

Discuții
a A ordinea ZI Ieri, la posturile

(Urmare din pag. a V-a)men lung primite de la înființarea cooperativei și pînă acum, cele 43 tractoare, 24 combine și alte mașini care lucrează în prezent pe o- goarele noastre, cele 410 tone de îngrășăminte chimice cumpărate numai în anul trecut, semințele selecționate și altele.Cooperativa noastră are o suprafață de peste 5 500 hectare. Datorită extinderii mecanizării și folosirii unor cantități mai mari de grășăminte, executării tuturor crărilor la timp și la un înalt vel agrotehnic, în anul trecut am obținut în medie la hectar 3 270 kg grîu, 3 650 kg porumb și 1 910 kg floarea-soarelui — ceea ce a însemnat o depășire simțitoare a planului de producție.Consiliul de conducere al cooperativei, la indicația organelor de partid și de stat, a acordat o atenție deosebită • dezvoltării sectorului zootehnic. Producția animalelor a crescut în comparație cu anii din urmă. în anul trecut, de exemplu, am obținut în medie de la fiecare vacă cîte 2 293 litri de lapte.Obținerea unor asemenea producții ne-a permis ca în anul trecut să vindem statului 3 002 tone de grîu și 3 036 tone de porumb, ceea ce a însemnat că din producția obținută la hectar am valorificat 1 766 kg de grîu și, respectiv, 1 959 kg de porumb. Pe această bază, cooperativa noastră a obținut un venit bănesc total de 15 447 000 lei, cu 4 034 000 lei peste prevede-

Cuvîntul tovarășului 
losif Varga

delegat al cooperativei agricole 
din comuna Pir, 

regiunea Maramureș

HUMEI

rile planului. Aceasta a făcut ca retribuția în numerar la ziua- muncă să crească de la 4,65 lei, cît era în 1958, la 43 lei în anul trecut. Totodată, veniturile sporite ne-au ajutat să lichidăm toate datoriile restante, astfel că în prezent folosim pentru cheltuieli numai fonduri proprii.în anul 1965 am repartizat pentru fondul de acumulare suma de 1 572 000 lei. Cooperativa noastră are în prezent un fond de bază în valoare de 13 440 000 lei, deci 265 000 lei la 100 hectare și o avere obștească de 18 781 000 lei, repre- zentînd 368 000 lei la 100 hectare.în prezent, toți cooperatorii noștri cer să se valorifice cît mai multe produse în baza contractelor pe termen lung încheiate cu statul, pentru că s-au convins din experiență proprie de importanța acestora în consolidarea economico-organizatorică a cooperativei agricole și creșterea bunăstării lor materiale.Consider că e bine să amintesc din nou de măsurile pline de înțelepciune ale partidului și statului nostru privind acordarea unor prețuri stimulative pentru produsele agricole. După un calcul sumar, la toate produsele valorificate în anul trecut noi am obținut în plus, datorită prețurilor îmbunătățite, mai mult de 1 000 000 lei.Pentru că am vorbit mai mult de valorificarea produselor, aș vrea să mai arăt că în anii trecuți am avut unele greutăți din acest punct de vedere. Astfel, dacă în ceea ce privește preluarea laptelui organele I.C.I.L. au mai lichidat din lipsuri, reprezentanții I.R.I.C.-ului vin uneori cu întîr- ziere, alteori nu mai vin de loc ; se mai procedează uneori la încadrarea necorespunzătoare, mai mult după ochi, a animalelor în categoriile respective.Proiectul noului statut al cooperativei agricole de producție, proiectele de statut ale Uniunilor cooperatiste și al Casei de pensii reprezintă o nouă etapă de dezvoltare în care pășesc cooperativele agricole.

Luminoasa perspectivă dată de Congresul al IX-lea al partidului, privind dezvoltarea economică și social-culturală a patriei, înaripează întregul nostru popor, ne întărește convingerea că înaintăm cu pași siguri spre un viitor fericit. Cuvîntul plin de înțelepciune rostit la această tribună de tovarășul Nicolae Ceaușescu ne-a arătat încă o dată cît de stăruitoare este grija partidului și statului pentru dezvoltarea agriculturii, ramură de mare importanță a economiei naționale.Noi, cooperatorii din comuna Pir, români și maghiari, în strînsă înfrățire, ne vom strădui să punem în valoare rezervele pe care le avem de creștere a producției agricole, pentru continua înflorire a unității în care muncim, pentru creșterea aportului agriculturii la progresul întregii țări.Aflată în partea deluroasă a raionului Cărei, cooperativa din Pir acordă o atentă grijă creșterii fertilității solului. în acest scop am folosit cantități sporite de îngrășăminte naturale și chimice.Alături de mecanizarea lucrărilor și de folosirea semințelor se-

lecționate, acestea au contribuit în mare parte la sporirea recoltelor. Chiar și în condițiile climatice mai puțin favorabile ale anului 1965, am obținut recolte de 2167 kg de grîu, 3 650 kg de porumb și 16 000 kg legume la ha. Aceste producții reprezintă o creștere de peste 30 la sută față de cele realizate în 1962.O sursă importantă de venituri este pentru noi creșterea animalelor. Avem acum 900 de bovine, din care 300 vaci. în următorii ani vom trece la îmbunătățirea structurii efectivelor. în așa fel ca în 1970 să avem cel puțin 55 la sută vaci, cu o producție medie de peste 2 500 1 de lapte. Anul trecut am obținut cîte 5,3 kg lînă de la fiecare oaie, față de 3 kg cît obțineau în urmă cu 4 ani. Creșterea producției animaliere ne-a dat posibilitatea să vindem statului, în anul trecut, 2 400 hl lapte, 123 tone de carne, 10,6 tone de lînă și alte produse pentru care am încasat 4 873 600 lei.Prin crearea organelor de conducere a agriculturii cooperatiste se vor coordona mai bine eforturile cooperativelor pentru efectuarea unor acțiuni comune, cum ar fi de pildă la noi regularizarea Văii Erului, construirea unui complex avicol, precum și a unor centre de prelucrare și semiindustria- lizare a legumelor. Unele din problemele comune ale cooperativelor agricole vor găsi astfel o bună rezolvare în condițiile creării uniunilor cooperatiste, la mărirea producției agricole, Ia întărirea economico-organizatorică a cooperativelor.
Cuvîntul tovarășei
Minodora Ciobanu

delegat al cooperativei agricole 
Săveni, regiunea SuceavaAm ascultat cu atenție și interes expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu și raportul prezentat în fața noastră, a spus vorbitoarea, și mă declar de acord cu cele arătate aici. Țăranii cooperatori din Săveni — a căror reprezentantă sînt — au dezbătut pe brigăzi, în adunarea generală și au aprobat cu entuziasm proiectele de statut ale co-

Urmărind cu atenție lucrările Congresului
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agricole, ale Uniuniloroperativei cooperatiste și Casei de pensii.Consider, a spus ea, deosebit de importantă aprecierea cuprinsă în proiectul de statut potrivit căreia creșterea și întărirea proprietății cooperativei agricole este izvorul sporirii continue a producției vegetale și animale, al creșterii nivelului de viață al cooperatorilor. A- ceasta reprezintă garanția dezvoltării pe o linie mereu ascendentă a unităților noastre, fapt deplin verificat de practică. în cei aproape 17 ani de cind a luat ființă cooperativa noastră, avuția obștească s-a dezvoltat necontenit și au crescut totodată și veniturile cooperatorilor. Dacă în anul 1962 valoarea a- vuției obștești era numai de 3 milioane lei, aceasta a ajuns în prezent la 8,6 milioane lei, iar retribuirea zilei-muncă, în aceeași perioadă, a crescut de la 13 la 2'6 lei.Aceste succese își au puternice rădăcini în felul cum noi am reu-

șit — în condițiile agriculturii coo- perativizate — să folosim sprijinul acordat de stat, forțele și înțelepciunea colectivă, capacitatea de muncă și experiența îndelungată a membrilor cooperatori.Probleme hotărîtoare ale dezvoltării cooperativei agricole, cum sînt cheltuirea fondurilor destinate investițiilor, extinderea mecanizării, valorificarea producției-marfă, ca și altele, au fost discutate larg cu masa de cooperatori, cu care prilej s-au făcut valoroase propuneri ce au dus la întărirea și dezvoltarea avutului obștesc Pentru a rezolva multiplele și complexele probleme ce le ridică activitatea cooperativei noastre în prezent, componența consiliului prevăzută în vechiul statut, devenise insuficientă și de aceea adunarea generală a și ales în noul an încă 6 tovarăși în acest organ, care va putea acum să cuprindă mai bine sarcinile ce îi revin.Eu sînt întru totul de acord cu noul sistem de retribuire prevăzut pentru cadrele de conducere. Noi, președinții, trebuie să înțelegem cel mai mult că de felul cum este condusă cooperativa și fiecare sector de activitate în parte, de grija cadrelor de conducere pentru dezvoltarea permanentă a cooperativei depind veniturile noastre, ale tuturor. Noul sistem, de retribuire leagă mai bine retribuirea noastră de activitatea de producție a cooperativei.în încheiere, vorbitoarea a spus : în numele membrilor cooperatori din Săveni, mulțumesc conducerii partidului nostru pentru grija ce ne-o poartă, prin elaborarea acestor mărețe planuri, care să ne conducă pe noi toți spre o viață mai îmbelșugată, mai fericită.

de radio

și televiziune
leii, prima sului cooperativelor agricole de producție. La orașe și sate, în uzine și fabrici, la cluburi și cămine culturale sau acasă, numeroși oameni ai muncii s-au strîns în jurul aparatelor de radio și televizoarelor pentru a asculta expunerea prezentată de tovarășul Nicolae CeaușescuPractic, milioane de oameni ai muncii au urmărit în întreaga țară expunerea secretarului general al C.C. al P.C.R., care a trecut în revistă istoria de luptă a țărănimii noastre pentru o viață mai bună, marile succese obținute în satele patriei în anii construcției socialiste — în special după încheierea cooperativizării socialiste a agriculturii — sarcinile importante care reies din programul elaborat de partid pentru dezvoltarea agriculturii socialiste, pentru înflorirea satului și ridicarea continuă a nivelului de viață al țărănimii.Expunerea a stîrnit un ecou profund în opinia publică din țara noastră, atît în rîndurile țărănimii cît și în rîndurile celorlalți oameni ai muncii ; ea deschide noi perspective satului voltării tate în nomicIn fotografia de mai sus redăm tiva agricolă de producție din peratorii urmăresc cu emoție și viu mediul televizorului, lucrările Congresuluiagricole de producție — acest înalt forum al țărănimii noastre — la care și ei și-au trimis reprezentanții.

posturile noastre de radio și televiziune au transmis parte a ședinței de deschidere a lucrărilor Congre-

românesc, care intră într-o etapă superioară a dez- sale, noi perspective pentru întreaga noastră socie- cadrul căreia agricultura de bază. reprezintă un sector eco-
o imagine de la cooptera- Otopeni-București. Coo- interes, prin lnter- coopeiativelor

(Urmare din pag. I)

Exprimînd gîndurile și senti
mentele tuturor participanților 
salutăm cu nețărmurită bucurie 
prezența în mijlocul nostru a 
membrilor Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
ai Comitetului Executiv în frunte 
cu secretarul general al Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. (Aplauze prelungite, 
urale).

Salutăm, de asemenea, cu deo
sebită satisfacție prezența la a- 
cest Congres a membrilor Consi
liului de Stat și ai Consiliului de 
Miniștri ale Republicii Socialiste 
România. (Aplauze puternice).

Adresăm un cald salut tuturor 
invitaților, oameni de știință și 
cultură, muncitori și specialiști 
din industrie și agricultură, acti
viști de partid și de stat care 
participă la Congres. (Aplauze).Noi vedem în această înaltă și 
largă participare la lucrările 
Congresului nostru interesul viu 
pe care întregul popor îl poartă 
agriculturii socialiste, dezvoltării 
ei continue pe drumul arătat de 
partid.

La lucrările Congresului nostru 
participă, de asemenea, ca invi
tați, reprezentanți ai țăranilor 
cooperatori din țările socialiste. 
Exprimînd gîndurile și sentimen
tele delegaților la Congres, adre
săm un salut frățesc tuturor de
legațiilor de peste hotare. (A- 
plauze).

Delegației din Uniunea Repu
blicilor Sovietice Socialiste, con
dusă de tovarășul Piotr Ivano- 
vici Morozov, locțiitor al minis
trului agriculturii al Uniunii So
vietice (aplauze) ; delegației din 
Republica Populară Chineză, 
condusă de tovarășul Cen 
Ciao-sian, adjunct al 
lui agriculturii . al 
Populare Chineze 
delegației Republicii 

condusă de 
i Vacikov,

minis tru-
Republicii
(aplauze) ;
Populare 

tovară- 
membru 

mi-

Bulgaria, i 
șui Marin 
al C.C. al P.C. Bulgar, 
nistrul producției agricole din 
Republica Populară Bulgaria 
(aplauze) ; delegației din Republi
ca Democrată Germană, condusă 
de tovarășul Bruno Kiesler, șe
ful secției agrare a C.C. al 
P.S.U.G (aplauze] ; delegației din 
Republica Socialistă Cehoslovacă, 
condusă de tovarășul prof. dr.

Koloman Boda, membru supleant 
al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
împuternicit al Consiliului Na
țional Slovac pentru agricultură 
(aplauze) : delegației din Republi
ca Populară Albania, condusă de 
tovarășul Llambro Duka, pre
ședintele Departamentului agri
culturii de pe lingă Consiliul de 
Miniștri (aplauze) ; delegației din 
Republica Populară Polonă, con
dusă de tovarășul Jan Klecha, 
membru al Comisiei de revizie a 
P.M.V.P., locțiitor al șefului Sec
ției agrare a C.C. al P.M.U.P. 
(aplauze) ; delegației din Repu
blica Populară. Ungară, condusă 
de tovarășul Andras Klenczner, 
adjunct al ministrului agricultu
rii, membru al Consiliului Națio
nal al Cooperativelor de Produc
ție (aplauze) ; tovarășului Giăn 
Du Hoan, membru al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, 
ambasadorul R.P.D. Coreene în 
Republica Socialistă. România 
(aplauze) ; delegației din Repu
blica Populară Mongolă, condusă 
de tovarășul Sugarragcia Ceden- 
dorjin, adjunct al ministrului a- 
griculturii al R. P. Mongole. (A- 
plauze).

Congresul va dezbate cele mai 
actuale probleme ale cooperati
velor agricole din țara noastră 
și va stabili noi măsuri pentru 
continua lor dezvoltare. Congre
sul urmează să înființeze Uniu
nea Națională a cooperativelor 
agricole din țara noastră, și să 
aleagă organele ei de conducere, 
să aprobe statutele elaborate de 
Comisia de organizare care au 
fost date publicității și dezbătu
te de masa largă a țăranilor co
operatori. Sîntem încredințați că 
prezentul Congres își va înde
plini înalta sa chemare. Prin ho- 
tărîrile sale el își va aduce con
tribuția la înfăptuirea istoricelor 
hotărîri ale Congresului a.1 IX-lea 
al Partidului Comunist 
la propășirea continuă 
tății noastre socialiste.

Trecîndu-se apoi la 
organelor de lucru ale 
sului, delegații au ales în unani
mitate prezidiul, format din 95 
de delegați, comisia de validare, 
secretariatul, comisia de amen
damente la proiectele de statute și de redactare a actului consti
tutiv al Uniunii Naționale a Co
operativelor Agricole, comisia de 
redactare a proiectului de hotă- 
rîre.

uniunilor cooperativelor 
de producție pentru 

producției vegetale și 
pentru dezvoltarea și 

continuă a cooperative-

Român, 
a socie-

alegerea 
Congre-

Congresul a adoptat urmă
toarea ordine de zi:

1. — Raport cu privire la sar
cinile 
agricole
creșterea 
animale, 
întărirea 
lor agricole de producție.

2. — Raport cu privire la 
proiectul de Statut al cooperati
velor agricole de producție.

3. — Raport cu privire la pro
iectul de Statut al Casei de 
pensii și la sistemul de pensio
nare a membrilor cooperativelor 
agricole de producție.

4. — Alegerea Consiliului Uniu
nii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție și a Co
misiei de revizie.

Primit cu puternice aplauze a 
luat cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român.

Urmărită cu deosebit interes, 
expunerea a fost subliniată in 
repetate rînduri de vii și puter
nice aplauze. La 
punerii, întreaga 
ționează îndelung.

In continuare, ședința 
condusă de tovarășul 
Vaida.

Tovarășul Vasile Vîlcu pre
zintă Raportul cu privire la 
sarcinile uniunilor cooperativelor 
agricole 
creșterea 
animale, 
întărirea 
lor agricole.

Prima parte a 
după-amiază. a fost ; 
Maria Zidaru, Erou 
Socialiste, președinta cooperati
vei agricole de producție din sa
tul Păulești, regiunea Maramu
reș.

Au început discuțiile la pro
blemele cuprinse in ordinea de 
zi. Au luat cuvîntul delegații: 
Ion Spătărelu — cooperativa, a- 
gricolă de producție din comuna 
Gheorghe Doja, regiunea Bucu
rești, Ion Negoiță — cooperativa 
agricolă de producție din comu
na Pechea, regiunea. Galați, Sa
bin Bec — cooperativa agricolă 
de producție din comuna Biled, 
regiunea Banat, Gheorghe Tîrșe
— cooperativa, agricolă de pro
ducție din comuna Chirnogeni. 
regiunea. Dobrogea, losif Varga
— cooperativa agricolă, de pro-

încheierea ex- 
asistență ova-

este 
Vasile

de producție pentru 
producției vegetale și. 

pentru dezvoltarea 
continuă a

și
cooperative-

ședinței de 
prezidată de 

al Muncii

ducție din comuna Pir, regiunea 
Maramureș, Minodora Ciobanu
— cooperativa agricolă de pro
ducție din comuna Săveni, re
giunea Suceava, Marin Podo- 
lan — cooperativa agricolă de 
producție din comuna Balta Să
rată, regiunea Argeș, Ion Teșu
— Uniunea regională a coopera
tivelor agricole de producție Plo
iești, Gheorghe Maftei — coope
rativa agricolă de producție din 
comuna Țibucani, regiunea Bacău, Petre Mihala.che — coope
rativa agricolă de producție din 
comuna Tîrzii, regiunea Iași, Ion 
Delcea, directorul stațiunii de 
mașini și tractoare Cîrcea, Uniu
nea raională Craiova, regiunea 
Oltenia.

A doua parte a ședinței de 
după-amiază a fost prezidată de 
Teodor Maghiar, Erou al Muncii 
Socialiste, președintele coopera
tivei agricole de producție din 
comuna Mădăraș, regiunea Cri- 
șana.

Tovarășul Dumitru Tudose, 
Erou al Muncii Socialiste, pre
ședintele cooperativei agricole 
din comuna Stoicănești, regiunea 
Argeș, membru al Comisiei de 
organizare a Congresului, a pre
zentai Raportul cu privire la 
proiectul de Statut al cooperati
vei agricole de producție.

La discuții au luat apoi cu
vîntul Gheorghe Necula, prirn- 
secretar al Comitetului regional 
de partid București, Gheorghe 
Goina, delegat, al Uniunii regio
nale a cooperativelor agricole de 
producție — Crișana., Laurențiu 
Sop — cooperativa agricolă, de 
producție din comuna Alțina, 
regiunea Brașov, Mihai Marines
cu, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini. Paul Kere- 
ki — cooperativa, 
producție 
Viteazul, 
Moldovan 
cola de 
ghin, regiunea Mureș-Autonomă 
Maghiară, 
cooperativa 
ție Cilnic,

Lucrările 
nuă.

agricolă de 
din comuna Mihai 

regiunea Cluj, Ion 
— cooperativa agri- 
producție din Re-

și Simion Uscat — 
agricolă de produc- 
regiunea Hunedoara.

Congresului conti-

Pri.ma 
mineață 
posturile 
televiziune.

★

parte a ședinței de di- 
a. fost transmisă de 
noastre de radio și

(Agerpres)
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8 MARTIE - ZIUA INTERNAȚIONALĂ A FEMEII

Femeia — constructor
Sosirea delegației R. P. Chineze
la Congresul cooperativelor agricole 
de producție

rara

actsw al socialismului
> ■ - i

8 Martie — devenită de 
mai bine de o jumătate de 
veac Z;ua internațională a 
femeii — s-a integrat în 
mod firesc printre sărbăto
rile poporului nostru, în 
cele peste două decenii ale 
puferii populare. în de
cursul anilor, această zi a că
pătat ponderea unei adevă
rate tradifii, fiind pentru fie
care cefăfean al fării un pri
lej de a-și exprima în mod 
deosebit prețuirea și afecți
unea fată de mamă, soră, 
sofie sau tovarășa de 
muncă.

Pentru femeile României 
socialiste, această sărbătoare 
este totodată un prilej de 
analiză retrospectivă, de re
vedere a drumului parcurs, 
de stabilire a îndatoririlor 
de viitor. Bilanful pe care 
femeile din Republica So
cialistă România îl fac as
tăzi esfe deosebit de bogat 
în fapfe și semnificații. Cel 
de-al IX-lea Congres al 
P.C.R. — măreț eveniment 
istoric în viafa poporului ro
mân, care a stabilit progra
mul înfloririi multilaterale a 
tării noastre în vederea 
continuării pe o treaptă 
superioară a desăvîrșirii 
consfrucfiei socialismului a 
constituit și pentru milioa
nele de femei din patria 
noastră o adevărată sursă 
de entuziasm creator. Fe
meile, care reprezintă mai 
mult de jumătate din întrea
ga populație, se afirmă tot 
mai mult — așa cum sub
linia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Congresul 
partidului — ca un factor 
de seamă în viata econo
mică, politică și culturală a 
societăfii noastre.

în cronica anului ce s-a 
scurs se înscrie cu litere de 
aur și adoptarea Constitu
ției Republicii Socialiste 
România, care consfințește 
cu forfa legii supreme 
riymful deplin și definitiv 

al socialismului în patria 
noastră. în noua Constitute 
este consemnat din nou, cu 
toată claritatea, principiul 
egalităfii depline în drep
turi a femeii, ca cetăfeană, 
muncitoare, mamă. Astăzi 
oprimarea, umilinfa, inega
litatea pe plan social a 
femeii au devenit nofiuni 
care aparțin trecutului.

Rezultat al luptei pline de 
abnegație pentru eliberarea 
socială, al muncii devotate 
a poporului nostru, condus 
de partid, pentru construi
rea unei viefi noi, orîn- 
duirea socialistă, caracteri
zată printr-un profund uma
nism și democratism, a asi
gurat femeii egalitatea în 
drepturi cu bărbatul într-o 
societate în care și unul și 
celălalt sînt respectați ca 
oameni și cetățeni. De alt
fel, desfășurarea unei opere 
ațîf de vaste de construc- 
f’e social-economică cum 

•te cea din patria noastră 
n. poate fi concepută fără 
prezenta și efortul comun 
al tuturor capacităților de 
muncă, al tuturor tortelor 
de care dispunem.

Integrîndu-se pe deplin în

Maria GROZA
vicepreședintă a Consiliului National al Femeilor

acest mare avînt creator, 
milioanele de femei din Ro
mânia participă prin activi
tatea lor multiplă la tradu
cerea în viafă a politicii 
partidului nostru, la întări
rea puterii economice și în
florirea culturii, la înfăptui
rea tuturor acelor realizări
care sporesc neîncetat pre
stigiul Jării noastre în lume.

Vremurile noi, tofi acești 
ani ai împlinirilor au gra
vat puternic în conșfiinfa 
femeilor idealurile nobile 
ale socialismului, impri- 
mînd un (el precis întregii 
lor participări la viafa tării. 
Pășind cu hofărîre și în
credere în forjele proprii 
dincolo de granițele care 
odinioară limitau activitatea 
lor la unele îndeletniciri 
așa-zis feminine și avînd 
posibilitatea de a se pre
găti pentru cele mai va
riate profesiuni, ele își afir
mă prezenta în toate sec
toarele de muncă. Avînful 
întregii economii, dezvolta
rea impetuoasă a industriei 
socialiste, progresele agri
culturii, înflorirea științei, 
culturii și arfei au accelerat 
participarea tot mai masivă 
a femeilor, integrarea lor în 
efervescenta viefii con
structive. Ele muncesc cu 
conștiința clară a responsa
bilității lor, cu dorinfa de 
a aduce o contribufie rod
nică, inteligentă, calificată, 
pretutindeni unde se creea
ză frumosul și utilul.

în realizarea programului 
de dezvoltare a industriei
socialiste, aduc o contribu
ție de seamă muncitoarele, 
fehnicienele și inginerele 
din întreprinderi. Ca urmare 
a faptului că au fost crea
te toate condițiile pentru a 
obfine o pregătire cores
punzătoare, 75,2 la sută din 
totalul muncitoarelor sînt 
calificate. Femeile din in
dustrie își perfecționează 
continuu pregătirea profe
sională pentru a se ridica 
la nivelul tehnicii moderne
cu care sînt înzestrate fa
bricile și uzinele ; împreu
nă cu tofi oamenii muncii, 
ele depun eforturi susținute 
pentru ridicarea calității 
produselor, îndeplinirea și 
depășirea ritmică a planu
rilor de producție.

Cu priceperea și hărnicia 
ce le caracterizează, femeile 
de la sate iau parte activă 
la realizarea politicii agrare 
a partidului, contribuind la 
sporirea continuă a pro
ducției agricole, vegetale 
și animale, la consolidarea 
economică-organizaforică a 
cooperativelor agricole de 
producție, la înflorirea sa
tului socialist. Transformă
rile fundamentale ce s-au 
produs în viata și conșfiinfa 
femeilor de la sate se 
oglindesc în continua lor 
preocupare de a munci în

chip nou, mai productiv, 
pe baza însușirii și aplicării 
științei agricole avansate. 
Rezultatul firesc al compe
tentei și spiritului gospodă
resc cu care muncesc fe
meile a tos* și alegerea, 
anul acesta, a unui număr 
mult mai mare de femei — 
și anume 30 000 — în con
siliile de conducere ale 
cooperativelor agricole de 
producție — ca președinte, 
vicepreședinte, ca brigadie
re și șefe de echipă.

Valoarea reală a capaci
tății intelectuale a femeilor 
a găsit un climat favorabil 
de afirmare prin vastele 
posibilități ce le-au fost 
create de sfatul socialist 
pe tărîmul științei, culturii, 
creației artistice. Femeile 
reprezintă astăzi 57,5 la 
sută din totalul salariafilor 
din învăfămînt, cultură, 
artă, aproape 30 la sută din 
totalul cadrelor didactice u- 
niversifare ; peste 600 femei 
participă la cercetări știin
țifice complexe, în calitate 
de cercetătoare în institu
tele Academiei ; în dome
niul ocrotirii sănătății, al a- 
sisfenfei sociale și culturii 
fizice, femeile au o prezen
tă de 65,4 la sută.

Participarea femeilor ‘ la 
viafa politică și obștească 
întregește tabloul complex 
care ilustrează rolul femeii 
în societatea noastră socia
listă. Zeci de mii de de
putate în sfaturile populare 
și 67 deputate în Marea A- 
dunare Națională, forul su
prem al puterii de stat, fe
mei de toate profesiunile, 
de toate vîrstele, participă 
astăzi cu aceeași pasiune și 
pricepere la rezolvarea 
problemelor de interes ob
ștesc și de sfat.

Preocuparea femeilor 
pentru fot ce alcătuiește 
viafa.. contemporană — o- 
glindind dezvoltarea con
științei lor socialiste ca re
zultat al muncii politice și 
cultural-educative desfășu
rate în rîndurile femeilor — 
se manifestă și pe planul 
activității patriotice și de 
interes obștesc, în partici
parea fot mai mare la mun
ca de gospodărire și înfru
musețare a orașelor și sa
telor.

Recunoașterea competen
tei femeilor, stima și pre
țuirea de care se bucură 
din partea întregului po
por sînt exprimate nu nu
mai prin promovarea lor în 
munci de răspundere, dar 
și în cele aproape 26 000 
de ordine și medalii care 
le-au fost conferite, de-a 
lungul anilor.

Legislația fării noastre 
stipulează, iar realitatea 
confirmă că în familie și 
fafă de copii, femeia are 
drepturi și îndatoriri egale 
cu bărbatul, soții datorîn-

du-și reciproc sprijin mo
ral și material. Cu adîncă 
mulfumire pentru grija pe 
care partidul și statul o a- 
cordă copiilor patriei, ca 
mame și educatoare, fe
meile își îndeplinesc cu 
răspundere misiunea no
bilă pe care o au de a con
tribui la formarea tineretu
lui în spiritul principiilor 
înalte ale moralei comunis
te, pentru a da patriei ce- 
tăfeni demni, curajoși și 
modești în același timp, 
optimiști și încrezători în 
viitor, animafi de cele mai 
profunde sentimente pa
triotice și internaționaliste.

Succesele economiei noas
tre naționale în anii so
cialismului au permis crea
rea bazei materiale care să 
asigure condifii fot mai bune 
de viață familiilor și o reală 
ocrotire a mamei și co
pilului, preocupare ridi
cată la rangul de problemă 
de stat. Complexul de 
condifii de care beneficia
ză femeile în acest sens 
permite mamelor să îmbine 
armonios activitatea profe
sională cu îndatoririle fa
miliale, fără prejudicii pen
tru una sau cealaltă.

Femeile din (ara noastră 
prețuiesc cu afît mai mult 
drepturile depline de care 
se bucură, viafa nouă pe 
care o trăiesc cu cît ele știu 
că în multe fări ale lumii se 
fac încă discriminări fla
grante, femeile fiind ade
sea lipsite de dreptul de 
vot, primind un salariu mai 
mic pentru aceeași muncă 
cu a bărbaților, neavînd un 
statut de egalitate în rapor
turile familiale și nici con
diții satisfăcătoare de ocro
tire a maternității, a copi
ilor.

în această zi a solidari
tății internaționale a femei
lor gîndul nostru se în
dreaptă cu prietenie către 
femeile din fările socialiste, 
constructoare active ale so
cialismului și comunismului, 
în această zi ne reafirmăm 
solidaritatea cu femeile 
de pretutindeni care luptă | 
pentru drepturi egale, pen
tru cucerirea și apărarea 
independentei naționale, 
pentru pace și progres so
cial. împreună cu întregul 
nostru popor, ne exprimăm 
cu tărie solidaritatea cu po
porul vietnamez, cu femeile 
din Vietnam, care își a- 
pără cu eroism și abnega
ție aspirațiile legitime la 
libertate și independentă, 
împotriva acfiunilor agresi
ve ale imperialismului a- 
merican.
■ De- 8 Marfje, femeile 

ÎRomâniei socialiste’ aduc 
.prinosul lor de recunoștință 
IparfiJului pentru condițiile 
fot mai bune de muncă șT 
de viafă, materializîndu-l 
în elanul, priceperea și 
devotamentul cu care 
muncesc pentru cauza so
cialismului, în hotărîrea de 
a-și aduce și în viitor o 
contribufie fot mai însem
nată la înflorirea patriei 
socialiste, la apărarea păcii 
în lume.

Luni dimineața a sosit în Capitală, pentru a lua parte la lucrările Congresului de înființare a Uniunii naționale a cooperativelor agricole din Republica Socialistă România, o delegație a R. P. Chineze, în frunte cu Cen Ciao-sian, adjunct al ministrului agriculturii din R. P. Chineză. La sosire, pe peronul Gării de Nord, membrii delegației au fost întîmpinați de Ștefan Matei,' șeful secției . agrare

a C.C. al P.C.R., membru al Comisiei de organizare a Congresului, Angelo Miculescu, prim-vicepre- ședinte, și Nicolae Ionescu, vicepreședinte al Consiliului Superior al Agriculturii, și de alți membri ai Consiliului Superior al Agriculturii. Au fost de față Van Tun, însărcinat cu afaceri ad-interim al R. P. Chineze la București, și ălți membri ai ambasadei. (Agerpres)
Cr o n i c a

Luni 7 martie, la Ambasada Republicii Populare Ungare a avut loc o întîlnire prietenească, cu ocazia vizitei în Republica Socialistă România a delegației Uniunii zia-

FAPTUL

zilei
riștilor din Republica Populară Ungară, condusă de Jeno Rande, redactor șef la televiziunea maghiară.(Agerpres)

Rezultatele călătoriei 
delegației guvernamentale 
ungareBUDAPESTA 7 (Agerpres). — Luînd cuvîntul la posturile de radio și televiziune din R. P. Ungară, Gyula Kallai, președintele guvernului revoluționar muncitoresc- țărănesc ungar, a prezentat un raport cu privire la călătoria făcută de delegația guvernamentală ungară în R.A.U., Etiopia, Tanzania, Kuweit, India și Cipru. El a subliniat că această călătorie â fost rodnică și utilă și că în urma tratativelor au fost încheiate acorduri de colaborare economică, tehnico- științifică și culturală. Vorbitorul a'menționat că în cursul convorbirilor avute cu conducătorii țărilor vizitate au fost exprimate păreri identice sau apropiate asupra problemelor internaționale celor mai importante. Părțile au ajuns la concluzii identice în ce privește faptul că singura cale de rezolvare a problemei vietnameze o constituie încetarea agresiunii în Vietnam și garantarea dreptului la autodeterminare al poporului vietnamez.

Acord cu privire 

la permisele de trecere 

în Berlinul răsăritean

BERLIN 7 (Agerpres). — Agenția A.D.N. informează că la 7 martie a fost semnat un nou acord cu privire la permisele de trecere în Berlinul răsăritean. Conform noului acord, cetățenii vest-berli- nezi au posibilitatea de a-și vizita rudele din capitala R. D. Germane cu ocazia sărbătorilor de primăvară. Totodată, acordul reglementează activitatea oficiilor de eliberare a permiselor de trecere pentru probleme familiale urgente pînă la 30 iunie 1966.Cu prilejul semnării acordului, reprezentantul Republicii Democrate Germane a dat publicității o declarație a guvernului R.D.G. în care se subliniază că a fost întreprins „un pas al rațiunii și înțelegerii". „Conform politicii de destindere și înțelegere, a spus el, guvernul R.D.G. va fi dispus să ducă și pe viitor tratative cu reprezentanții Senatului din Berlinul occidental". .

• După darea în funcțiune a noii fabrici de aparataj de 
inaită tensiune, la uzinele „Electroputere“ Craiova se fac alte 
lucrări de extindere : a început construcția a două hale pen
tru fabricile de mașini electrice rotative și locomotive Diesel 
electrice, iar la noua fabrică de ansamble sudate s-a terminat 
turnarea fundației.

® în cinstea Zilei de 8 Martie, la Muzeul regional din Ba
cău s-a deschis o expoziție cu tema ; „Femeia în arta grafică 
românească'1, cuprinzînd lucrări ale unor cunoscuți graficieni.• La cinematograful „Victoria", la Liceul nr. 8, precum și în alte locuri din Timișoara, s-au deschis expoziții unde sînt prezentate cele mai frumoase țesături, cusături și lucrări de artizanat executate de femeile din Timișoara.

• în întîmpinarea Congresului Uniunii Tineretului Comu
nist, mii de tineri din regiunea Argeș participă la diferite ac
țiuni obștești inițiate de organizațiile U.T.C. Șase sute de ti
neri din orașul Pitești au lucrat la săpatul gropilor pentru 
pomi, la înfrumusețarea parcurilor Trivale, Stadion și Calea 
București. în raionul Rîmnicu Vîlcea, 2 500 tineri au parti
cipat zilele acestea la diferite lucrări de înfrumusețare a co
munelor și satelor.• La Exploatarea minieră Cavnic, regiunea Maramureș, afost terminată săparea unei galerii transversale în lungime de 2 500 m. Prin intermediul ei se vor putea exploata rezerve de minereuri care asigură unității resurse pentru o perioadă de doi ani.

VIETNAMUL DE SUD:

RUINĂ, CORUPȚIE

O Teatrul de Operă și Balet : AIDA
— .19.
® teatrul de stat de operetă : ȚARA 
SUR1SULUI — 19,30.
© Teatrul Național ,,I. L. Caragiale" 
(Sala Comedia) : DIN JALE SE ÎN- 
TRUPEAZĂ ELECTRA - 19, (sala 
Studio) : TEZAURUL LUI JUSTINIAN
— 19,30.
O Teatrul ,,Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu nr.
1) : UN TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ
— 19,30.
O Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : SONET PENTRU O PĂPUȘA
— 20, (sala Teatrului evreiesc de 
stat) : LUNA DEZMOȘTENIȚILOR — 
20.
© Teatrul „Ion Creangă" : UN VIS 
VESEL — 9,30, HARAP ALB — 15,30. 
O Teatrul „Țăndărică" (sala din Ca
lea Victoriei) : GULIVER ÎN ȚARA 
PĂPUȘILOR - 16,30, (sala 
Academiei) : 
IOARA - 17.
© Teatrul satiric niuzicaț „C.
(sala Savoy) : 
FRANCEZĂ —
OMUL ZĂPEZILOR - 20.
O Circul de stat • SPECTACOL PRE
ZENTAT DE CIRCUL MARE DIN 
MOSCOVA — 19,30.

din str.
OCHEȘEL ȘI BĂLĂ-

Tănase" 
profesorul de 

20, (sala Victoria) :

CINEMATOGRAFE
© A FOST CÎNDVA HOȚ — cinema
scop : Sala Palatului (seria de bilete 
1669 — orele 19,30), Patria — 9; 11,15; 
13,45; 16,15; 18,45; 21,15, București — 
8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21 (la
ambele cinematografe completarea 
Rășinari), Feroviar — 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21, Excelsior — 10; 12,30; 
15; 17,30; 20 (la ambele completarea 
Plasma), Melodia (completare Sărbă
torirea Unirii Principatelor Române) 
- 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30.
« ANI CLOCOTITORI : Republica — 
9; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15;
Flamura — 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30 
(la ambele completarea Politețe ?).
O VANINA VANINI : Luceafărul — 
9,30; 11,45: 14; 16,15; 18,30; 20.45,
Grivița (completare Vizita conducăto
rilor de partid și de stat în regiunea 
Banat) - 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30.

0 MUTTER COURAGE : Cinemateca— 
10; 13.
O ÎN PUSTIUL PATAGONIEI : Capi
tol — 9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21, 
Dacia (completare Au fost salvați) —
— 9,30—14 în 
18,30; 21.
O WINNETOU 
Il-a) ; Festival 
spre lumină) - 
18,30; 21, Gloria (completare Sărbăto
rirea Unirii Principatelor Române) — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,30; 21, Arta 
(completare Elemente) — 9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,30; 20,45.
O PROCESUL ALB — cinemascop : 
Victoria — 9,30; 12,15; 15; 17,45;
20,30, Tomis — 8,45; 11,45; 14,45;
17,45; 20,45 (la ambele completarea 
Vizita conducătorilor de partid și de 
stat în regiunea Crișana), Modern — 
10; 12,30; 15,30; 18; 20,30.
© CĂLĂTORIE ÎN JURUL PĂMÎNTU- 
LUI : Central (completare Cucerirea 
timpului) — 9,30: 11,45;
18,30; 20,45.
© PINGUINUL ; Lumina 
Arme ale cunoașterii) — 
14; 16,15; 18,30; 20,45.
e TRAGEȚI ÎN STANISLAS 1 : 
Union (completare Plasma) — 14,15; 
16,30; 18,45; 21.
e CORABIA MISTERțpASĂ — BUMI 
ZIARISTUL — FUNT1K ȘI CASTRA
VEȚII — CINE E MAI PUTERNIC î : 
Doina — 10.
© MUNCILE LUI HERCULE : Doina 
(completare Cronică Ia un miracol) — 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, Pacea
(completare Vizita conducătorilor de 
partid și de stat în regiunea Banat) — 
11; 15,45; 18,15; 20,45.
0 PÎRVU MUTU-ZUGRAVUL — PA
SIUNI — WILANOV — COȘUL — 
UN BLOC NEOBIȘNUIT — SPOR
TIVII — TÎRGURI ȘI IARMAROACE
— ENERGIA : Timpuri noi — 10—21 
în continuare.
O CE S-A ÎNTÎMPLAT CU BABY 
JANE ? : Giulești (completare Vizita 
conducătorilor de partid și de stat în 
regiunea Crișana) — 14,30; 17,30;
20,30, Unirea — 15,30; 18; 20,30.
© DEPĂȘIREA : Înlrățirea între po
poare — 10; 15,30; 18; 20,30, Voîga
— 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21 (la 
ambele completarea Și acum... puțină 
gimnastică).
O CALEA VICTORIEI SAU CHEIA 
VISURILOR : Buzești— 14,30; 16,30; 
18,30 20,30, Moșilor (completare Vi
zita conducătorilor de partid și de

continuare; 16,15;

— cinemascop (seria a 
(completare Trepte

- 9; 11,15; 13,30; 16;

14; 16,15;

(completare
9,30! 11,45;
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stat în regiunea Banat) — 15,30; 18;
20.30.
© OLD SHATTERHAND — cinema
scop : Cringași — 13,45; 16; 18,15;
20.30. Munca — 10,30; 14; 16,15;
18,30; 20,45.
• TOM JONES : Bucegi (completare
Vizita conducătorilor de partid și de 
stat în regiunea Crișana) — 9,30; 
12,15-, 16; 18; 21, Floreasca (comple
tare Sărbătorirea Unirii Principatelor 
Române) — 9,45; 12,30; 15,15; 18;
20,45, Rahova (completare Porțile de 
Fler) — 10,30; 15; 17,45; 20,30.
© FATA DIN JUNGLĂ : Flacăra — 
10; 16; 18,15; 20,30, Aurora — 9,30; 
12; 14,30; 17,15; 20.
0 FEMEIA ÎN HALAT : Vitan — 15; 
17; 19; 20,45.
e GUSTUL MIERII : Miorița (comple
tare Adam și Eva în Flat lux) — 10; 
12,30; 16; 18,30; 20,45.
« PROCESUL DE LA NURNBERG
— ambele serii ; Popular — 10; 16;
19.30.
• CRIMINALUL ÎN VACANȚĂ : 
Cosmos (completare Redați-ne viața)
— 16; 18; 20, Colentina (completare 
Adam și Eva în Fiat lux) — 15,30; 
17,45; 20.
« AUTORIZAȚIA DE CĂSĂTORIE : 
Viitorul (completare Sculptorul și 
timpul) — 15; 17; 19; 21.
© FEMEIA NECUNOSCUTA : Pro
gresul (completare Gara) — 15,30;' 18;
20.30.
0 CATIFEAUA NEAGRĂ — cinema
scop : Lira (completare O vînătoare 
neobișnuită) — 15; 17; 19; 21.
0 STEAUA BALETULUI : Drumul 
Sării (completare Au fost salvați) — 
15,30; 17,45; 20.
O VIZITA — cinemascop : Ferentari
— 15; 17; 19; 21.
e CAMERA ALBĂ : Cotroceni (com
pletare Ajutor, mă înec) — 15; 17; 
19; 21.

oraons
© 19,00 — Telejurnalul de seară 
0 19,20 — Pentru copii ; „Un dar, 
mamei 1" ® 19,50 — Zece minute, 
modă de primăvară pentru femei 
» 20,00 — Colecții și colecționari 
O 20,20 — Trei tablouri pe săptămînă 
20,35 — „De ziua noastră" • 21,50 — 
Film : DARCLfiE a 23,20 — Tele
jurnalul de noapte, buletinul meteoro
logic.

® La Galați a avut loc o 
consfătuire interregională a 
reprezentanților conduceri
lor universităților populare 
din regiunile Bacău, Iași, 
Suceava și Galați. S-au dez
bătut probleme privind or
ganizarea cursurilor, conți
nutul programelor, aspecte 
din munca lectorilor și 
cursanților etc.• La Uzina de acid sulfuric și superfosfați de la Năvodari a intrat în funcțiune o instalație pentru sortarea superfosfatului granulat cu 
o capacitate de 80 tone pe oră. Uzina asigură livrarea a 85 la sută din producția sa de îngrășăminte numai sub formă de granule.

Săptămînalul vest-german „DIE 
ANDERE ZEITUNG" publică un 
articol despre situația economică 
a Vietnamului de sud, din care 
extragem :

„Partea de sud a Vietnamului n-a 
avut niciodată o industrie cît de cît 
importantă, iar în această sifuafie n-a 
intervenit aproape nici o schimbare 
în cei peste 10 ani ce au trecut de 
la declararea formală a indepen
dentei Vietnamului de sud. Bogățiile 
tării ți aproape toate veniturile sfa
tului au fost înghifite, la început, de 
nevoile armatei — care a fost orga
nizată în primii ani înfr-un ritm febril 
— iar apoi de războiul pe care a- 
ceasfă armată îl duce alături de tru
pele americane pentru apărarea u- 
nei clici de politicieni și militari ce 
au pus mîna pe putere împotriva 
voinfei și sfidînd opozifia majorității 
populației.

Profitorii de război jefuiesc fără 
scrupule populația. Soldafii americani 
plătesc preturi mari și, ca urmare, 
nivelul prefurilor crește vertiginos. 
La aceasta se adaugă lipsa unei serii 
de alimente, în primul rind a ore
zului. Numai în ultimele 8 luni ale 
anului trecut, timp în care efectivul 
torfelor armate americane a crescut 
continuu, preturile au sporit în me
die cu 100 la sută. La Saigon, chi
riile au crescut de 3—5 ori. Dolarul, 
cotat oficial la 73,5 piaștri, este 
schimbat la bursa neagră la 160 
piaștri.

In 1962 exportul de orez al Viet
namului de sud a fost de 339 000 
tone, iar doi ani mai fîrziu, cînd 
războiul s-a intensificat, a fost doar 
de 49 000 tone. în 1965, însă, au 
trebuit să fie importate din S.U.A. 
115 000 tone, iar din Tailanda alte 
50 000 tone.

Motivele acestei reduceri rapide 
a producției, ca și ale altor fenomene, 
sînt multiple. în primul rînd, teritoriul 
controlat de trupele guvernamentale, 
în special în regiunea deltei Mekon-

gului, se micșorează continuu și trece 
sub controlul Vietcongului (forfele de 
eliberare n.r.) ; în al doilea rînd, 
trupele guvernamentale și americane 
practică pe scară tot mai largă in
cendierea sau otrăvirea lanurilor de 
orez ; în al treilea rînd, datorită 
recrutărilor fot mai intense (efectuate 
de Saigon n.r.) și numărului mereu 
crescînd de viefime în rîndul popu
lației de la farS — datorită meto
dele brutale de ducere a războiului 
de către americani — se resimte, pur 
și simplu, o lipsă de brafe de muncă.

Trebuie remarcat și faptul că dis
trugerea capacităților de produefie 
la orez și cauciuc — două principale 
articole de export — este exclusiv 
în interesul guvernului de la Saigon 
și al consilierilor săi americani. Sco
pul urmărit este de a răpi Vietcon
gului baza sa economică. Vietcongul, 
în schimb, are un interes firesc de 
a folosi orice petec de pămînt ro
ditor pentru a asigura hrana nece
sară trupelor sale și populației civile 
din regiunile aflate sub controlul său. 
Numeroase plantații mari de cauciuc, 
de pildă, care șe află mai ales în 
mîini franceze, situate -în regiunile 
controlate de Vietcong, nu sînt de
teriorate de trupele de partizani, 
plătesc impozite Vietcongului și aces
ta se îngrijește ca producția lor, în 
măsura în care ea nu este necesară 
pentru acoperirea nevoilor proprii, 
să ia calea exportului în străinătate.

Astăzi, se arată în continuare în 
articol, din punct de vedere econo
mic și politic Vietnamul de sud se 
află în mîinile Washingtonului.

O dată cu zecile de mii de soldați 
americani, la orașe au apărut mii de 
negustori care vînd la negru, cămă
tari și profitori de război ; concomi
tent și-au făcut aparifia, într-o mă
sură mai mare, monopolurile • străine. 
Riscul lor comercial este preluat de 
guvernul de la Washington, care le 
acordă credite și despăgubiri, împo- 
vărînd cu aceste sume pe contribua
bilii americani’.

Se montează stîlpli pre
fabricați pentru noua 
halâ a atelierului me
canic de la Uzina „Re
publica" din Capitală. 
Față de grafic lucrările 
sint avansate cu 20 de 

zile

• în Editura Meridiane vor apărea, în cursul acestei luni, 
noi lucrări destinate artei: ghidul „Galeria Națională — Arta 
românească modernă și contemporană"; „Pe scurt despre 
sculptură" de Adina Nanu; „Jurnal" de Th. Pallady. în co
lecția „Maeștrii artei universale" apare volumul „Rembrandt", 
precum și traducerea cărții lui Henri Lhote, „Frescele din 
Tassili".

• Un nou cargou maritim, de 4 500 tone, al doilea din acest 
an, a fost lansat la apă Ia Șantierul naval din Galați.® Timp de două zile, la uzina constructoare de mașini Reșița a avut loc o sesiune științifică consacrată construcției turbinelor hidraulice și a hidrogeneratorilor. Au fost prezenți specialiști din uzinele constructoare de mașini din țară, reprezentanți ai Ministerului Energiei Electrice, ai hidrocentralelor și șantierelor de montaj, cercetători ai Acădemiei și ai instituțiilor de învățămînt superior.

CUM gE VREMEA
Ieri în țară : Vremea a fost umedă și s-a răcit în sudul și estul 

fării, unde cerul a fost mai mult acoperit. Au căzut precipitații tem
porare sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare în Muntenia și Olte
nia și sub formă de ploaie în Dobrogea. în celelalte regiuni, aspectul 
vremii a fost schimbător, cu cerul mai mult noros în Banat și Cri
șana și mai mult senin în Transilvania. Vîntul a suflat slab pînă la 
potrivit. Temperatura aerului la ora 14 oscila între zero grade la 
Cimpulung Muscel și 11 grade la Sighetu Marmației, Baia Mare, Cluj 
și Bistrița. în București: Vremea a fost umedă și s-a răcit. Cerul 
a fost acoperit. Au căzut precipitații sub formă de ploaie, lapoviță 
și ninsoare. Vîntul a suflat slab pînă la potrivit. Temperatura ma
ximă a atins 4 grade. Timpul probabil pentru zilele de 9, 10 și 11 mar
tie. In țară : Vreme schimbătoare, cu cerul temporar noros. Vor că
dea ploi izolate. Vînt slab pînă la potrivit. Minimele vor fi cuprinse 
între minus 5 și 5 grade, iar maximele între 4 și 14 grade. Local mai 
ridicate. în București : Vreme schimbătoare, cu cerul temporar noros, 
favorabil ploii slabe. Vînt potrivit. Temperatura în creștere ușoară.

■
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IERI LA MONDIALELE DE HOCHEI
România-Ungaria 4-2
ZAGREB (prin tele

fon). — Aseară, la Za
greb, în grupa B a cam
pionatului mondial de 
hochei pe gheafă, echi
pa României a obfinu) 
o noua victorie, între- 
cînd cu scorul de 4—2 
(2—1, 2—0, 0—1) selec
ționata Ungariei. Punc
tele echipei noastre au 
fost marcate de Pană 
(minutul 12), Făgăraș 
(minutul 18), Bașa (mi

nutul 24) și Florescu (mi
nutul 38).

Punctele echipei ma
ghiare au fost marcate 
de Răffa (minutul 19) 
și Horvarfh (minutul 55).

Tot în cadrul grupei 
B, Norvegia a învins 
Austria cu 4—3, R.F.G. 
a întrecut Anglia cu 
10—4, iar Iugoslavia a 
cîșfigat meciul cu El
veția cu 3—2.

Ieri, în grupa A de la

Liubliana, a fost zi de 
repaus. în ultimul meci 
disputat duminică seara 
echipa U.R.S.S. a învins 
cu scorul de 10—0 
(1—0, 4—0, 5—0) re
prezentativa R. D. Ger
mane.

Azi în grupa B este 
zi de odihnă. Mîine 
echipa României susfine 
al cincilea meci, înfîl- 
nind echipa Austriei.

N. PLOPEANU

Știri sportive
FOTBAL. — în ultimul meci al turne

ului întreprins în Iran, echipa de fotbal 
Rapid București a intîlnit la Teheran 
formația „Djavan", Victoria a revenit 
fotbaliștilor români cu scorul de 2—1 
(0-1).

SCHI. Primele probe ale campionatu
lui republican de schi (fond), ce se des
fășoară la Predeal, au fost cucerite de 
Gh. Cincu (15 km în 50'22'0), Marcela 
Leampă (5 km în 19'33’ 0) și M. Stoian 
(15 km în 53'56"0 — competiția rezer
vată tineretului).

0 Pe pîrtiile din apropierea Vîrfului 
cu Dor (Bucegi) s-a desfășurat „Cupa 
României" la schi pentru probele alpine. 
N. lovici a terminat învingător în proba 
de slalom special, iar M. Focșeneanu a 
cîștigat slalomul uriaș întrecerea femi
nină a fost dominată de multipla cam
pioană Ilona Micloș, cîștigătoâre a sla-, 
lomului special și a slalomului uriaș.

HANDBAL. Cel de-al doilea meci 
dintre echipele masculine de handbal

ale României și Islandei, disputat la 
Reykjavik, s-a încheiat cu scorul de 
16—15 (8—11) in favoarea sportivilor 
români. Cele mai multe puncte pentru 
echipa română le-a înscris Iacob (4).' 
Costache II, Mozer și Oțelea au marcat 
cite 3. De la gazde s-a remarcat jucă
torul Hjalmarsson, care a înscris 4 go
luri.

TENIS. Competiția internațională de 
tenis „Cupa Națiunilor" de la Cairo a 
fost cîștigată de echipa U R.S.S., care în 
finală a dispus cu 3—0 de selecționata 
S.U.A,

BOX. La Varșovia s-a disputat retu
rul întîlnirii de box dintre echipele R.P. 
Polone și Irlandei, contînd pentru semi
finalele „Cupei Europei". Pugiliștii po
lonezi au terminat învingători cu scorul 
de 14—6 în primul meci, desfășurat Ia 
Dublin, rezultatul fusese egal : 10—10.
Echipa poloneză s-a calificat pentru fi
nală.



SANTO DOMINGO

încercare 
de atentat 
împotriva 
fostului 
președinte 
Juan BoschSANTO DOMINGO 7 (Agerpres). — în Republica Dominicană situația continuă să se mențină încordată. Forțele de dreapta din armată au organizat noi provocări împotriva elementelor constituțio- naliste. Un atentat eșuat a avut 
loc duminică împotriva fostului 
președinte al Republicii Dominica
ne și liderul Partidului revoluțio
nar dominican, Juan Bosch. O per
soană din garda personală a aces
tuia a fost ucisă, iar alte trei — 
rănite. Referitor la această încercare de atentat, generalul Jose Morillo, șeful politiei dominicane, a anunțat doar că au fost operate Membri ai miliției populare din satul Vinh Giang (R. D. Vietnam) In fața sfărimâturilor avionului cu reacție 

american „F—105", pe care l-au doborltarestări, fără să facă vreo precizare cu privire la cine sînt autorii atentatului.într-o declarație făcută presei, fostul președinte Juan Bosch a subliniat că forțele reacționare din tară vor să-și realizeze prin orice mijloace planul de exterminare a celor mai de seamă conducători ai forțelor revoluționare. Astfel, a a- rătat el, a fost împușcat doctorul Jaime Acosta, unul din conducătorii Partidului revoluționar dominican. Referindu-se la alegerile care vor avea loc la 1 iunie, Bosch a menționat că „astfel de violente fac practic imposibilă ținerea lor". 
Actele de violență săvîrșite de 
forțele de dreapta dovedesc, a spus el, că „nu există climatul ne
cesar organizării alegerilor".

HANOI 7 (Agerpres). ,— A- genția V.N.A. anunță că, cu prilejul Zilei Internaționale' a Femeii, Comitetul executiv al U- niunii Femeilor pentru eliberarea Vietnamului de sud a a- dresat o scrisoare de salut femeilor din întreaga lume. „Femeile sud-vietnameze — se spune în scrisoare — sînt ferm ho- tărîte ca împreună cu soții, copiii și frații lor să lupte pentru dejucarea planurilor americane de escaladare a războiului, pentru cucerirea independenței, a drepturilor democratice și a fericirii femeilor și copiilor sud- vietnamezi".

VIETNAM
S Atacuri simultane ale forțelor patriotice
IS „Aripa albă" a intervenționiștilor n-a dat 

rezultate

FRANȚA 
Șl N.A.T.O.
Agenția Reuter 
despre viitorul 
statut al trupelor 
franceze din R.F.G.PARIS 7 (Agerpres). — Franța a informat pe aliații săi atlantici că intenționează să retragă de sub controlul comandamentului N.A.T.O. trupele franceze staționate în Germania occidentală, relatează agenția Reuter, citind surse diplomatice din Paris. Reprezentanțele diplomatice occidentale, arată agenția, au fost înștiințate deocamdată numai verbal de intenția franceză, dar se așteaptă ca guvernul francez să ceară curînd, în mod oficial, inițierea unor tratative privind viitorul statut al trupelor franceze din Germania occidentală, precum și statutul bazelor americane și canadiene din Franța. Asemenea tratative, apreciază Reuter, vor fi probabil îndelungate.Referindu-se la aceste relatări, un purtător de cuvînt al Ministerului de Externe britanic a precizat că Franța nu a făcut încă demersuri oficiale pe lîngă aliații săi privind modificarea obligațiilor ce și le-a asumat în N.A.T.O. El a adăugat însă că „orice se va întâmpla, N.A.T.O. va continua să existe, cu sau fără Franța".

CONGRESUL PARTIDULUI AKEL
ȘI-A ÎNCHEIAT LUCRĂRILENICOSIA 7 (Agerpres). — La Nicosia s-au încheiat lucrările celui de-al XI-lea Congres al Partidului AKEL. Participanții la congres au adoptat în unanimitate o rezoluție care stabilește sarcinile partidului și programul concret de acțiuni în vederea obținerii independenței depline și garantării dreptului tuturor ciprioților de a fi stăpîni în propria lor țară. în rezoluție se subliniază necesitatea creării unui front care să se opună planurilor de a „rezolva" problema cipriotă în interesul N.A.T.O.
Ciocniri 
la AdenADEN 7 (Agerpres). — După cum informează agenția Reuter, în mai multe puncte din Aden s-au produs puternice ciocniri cu forțele polițienești. în districtul Oth- man s-au desfășurat adevărate lupte de stradă între manifestanți și poliție care au durat aproape trei ore. Numărul celor arestați din rîndul demonstranților se ridică la aproximativ 300 persoane. Un alt incident s-a produs la 6 martie, cînd explozia unei grenade a produs rănirea a șase persoane. Alte explozii au provocat rănirea unor soldați englezi.

Congresul a adoptat o hotărîre cu privire la lupta pentru lichidarea bazelor militare străine de pe insulă, pentru satisfacerea revendicărilor politice și sociale ale oamenilor muncii, pentru stabilirea unor relații de încredere și prietenie între ciprioții greci și turci. Se subliniază că Republica Cipru trebuie să se situeze ferm pe o poziție de neutralitate, să ducă o politică de pace și colaborare cu țările socialiste, precum și cu țările independente din Asia, Africa și America Latină, care luptă împotriva imperialismului. Rezoluția condamnă agresiunea americană în Vietnam și își afirmă sprijinul deplin pentru poporul eroic vietnamez și pentru alte popoare care luptă pentru independență și libertate.Congresul a ales Comitetul Central al partidului. Secretar general al Partidului Progresist al Oamenilor Muncii din Cipru a fost reales Ezekias Papaioannu.
CORESPONDENȚĂ 

DIN LONDRA

CARE ESTE „VINA"
CLUBULUI DUBOIS

SAIGON 7 (Agerpres). — în primele ore ale dimineții de luni, forțele patriotice sud-vietnameze au inițiat două atacuri simultane împotriva unor unități saigoneze.Principala acțiune a fost organizată împotriva unei unități de infanterie, care se afla pe o colină, la 
3 kilometri nord-est de Tan Uyen. Pentru a preveni trimiterea unor întăriri în ajutorul acesteia, forțele patriotice au alacat și sediul organelor administrative al districtului Tan Uyen. Cele două atacuri, 
menționează agenția Reuter, au 
provocat pierderi însemnate în rîn- 
dul trupelor saigoneze.Lupte deosebit de violente con

tinuă să aibă loc în regiunea Qu- ang Ngai, la aproximativ 450 kilometri de Saigon. Oficialitățile militare americane de la Saigon au fost nevoite să recunoască că trupele americane au întîmpinat aici rezistența unor formații de luptă „foarte bine organizate".Pe de altă parte, agențiile de presă semnalează că duminică a luat sfîrșit operațiunea denumită „Aripa albă", una din cele mai mari acțiuni organizate de comandamentul american. Prelungită 
timp de 40 de zile, operațiunea „A- 
ripa albă" s-a încheiat însă fără să 
aducă rezultatele scontate de ini
țiatorii ei.

s™ Noul guvern a restabilit 
relațiile diplomatice cu Anglia 
O cerere de „ajutor economic" adresată S. U.A.

Programul 
electoral 
al partidului 
comunist

WASHINGTON 7 (Agerpres). — Ministrul justiției al S.U.A., Nicholas Katzenbah, a cerut Oficiului de control asupra activității subversive să urmărească, în baza legii McCarran, activitatea „Clubului Dubois", organizație progresistă a tineretului american. A- ceastă organizație a luat parte activă la lupta pentru pace. Ca pretext pentru această acțiune a servit declarația directorului F. B. I., Hoover, în care se arată că membrii acestei organizații au participat, in toamna anului trecut, la o demonstrație de protest împotriva războiului din Vietnam. Agenția France Presse relatează că duminică dimineața a avut loc o puternică explozie, pusă la cale de elemente extremiste, la sediul clubului Dubois din San Francisco. Au fost distruse complet trei etaje ale clădirii. Nu s-au semnalat răniți sau morți.
După explozia de la sediul clubului

(Telefoto : Agerpres-U.P.I.)

O declarație a guvernului
R. P. D. CoreenePHENIAN 7 (Agerpres). — La 7 martie, guvernul R.P.D. Coreene a dat publicității o declarație în legătură cu hotărîrea autorităților sud-coreene de a trimite noi trupe în Vietnamul de sud, în care se arată că, împreună cu noile contingente, numărul total al trupelor sud-coreene trimise în Vietnamul de sud se va ridica la 50 000. Guvernul R.P.D. Coreene și întregul popor coreean, se spune în declarație, condamnă cu hotărîre u- neltirile care urmăresc folosirea tineretului sud-coreean drept carne de tun pentru extinderea războiului de agresiune din Vietnam. Guvernul R.P.D. Coreene consideră

trimiterea de noi trupe sud-coreene în Vietnamul de sud un act de provocare împotriva întregului popor vietnamez și împotriva R.P.D. Coreene. în declarație se arată că guvernul R.P.D. Coreene și întregul popor coreean vor acorda și în viitor, la fel ca în trecut, tot ajutorul necesar și posibil luptei poporului vietnamez împotriva agresiunii americane. Guvernul american, se subliniază în încheierea declarației, trebuie să înceteze imediat toate acțiunile militare împotriva poporului vietnamez, să retragă imediat din Vietnamul de sud toate trupele și armamentele sale și ale aliaților săi.

ACCRA 7 (Agerpres). — La Accra s-a anunțat oficial că noul guvern al Ghanei a restabilit relațiile diplomatice cu Marea Britanie. După cum se știe, relațiile diplomatice dintre cele două țări au fost suspendate în decembrie 1965, ca urmare a recomandării
Petar Stambolici despre 
relațiile iugoslave - indieneBELGRAD 7 (Agerpres). — în- tr-un interviu acordat agenției „Press Trust of India", Petar Stambolici, președintele Vecei Executive Federale a R.S.F. Iugoslavia, a declarat că în dezvoltarea colaborării economice, culturale și științifice dintre Iugoslavia și India se constată un progres continuu. India este unul dintre partenerii principali ai Iugoslaviei. Valoarea schimbului reciproc de mărfuri a atins cifra de 60 000 000 dolari pe an.Referindu-se la unele probleme Internaționale, Petar Stambolici s-a oprit asupra situației din Vietnam, declarînd că poporului vietnamez trebuie să i se asigure dreptul de a-și hotărî singur soarta, fără amestec din afară.

conferinței ministeriale a O.U.A., privind ruperea de către țările a- fricane a relațiilor cu guvernul britanic, datorită atitudinii adoptate de acesta în problema rho- desiană.Hotărîrea autorităților ghaneze a intervenit după ce guvernul britanic a anunțat vineri recunoașterea noului regim de la Accra.Un comunicat oficial dat publicității sîmbătă seara în capitala britanică menționează că „hotărîrea noului guvern glțanez privind reluarea relațiilor diplomatice cu Marea Britanie a fost primită cu satisfacție la Londra".Pe de altă parte, după cum relatează agenția France Presse, un purtător de cuvînt al Departamentului de Stat a anunțat că guvernul american studiază în prezent o cerere de ajutor economic primită din partea noilor autorități ghaneze. Generalul Ankrah, șeful Consiliului național de eliberare, a declarat că Ghana va căuta să obțină ajutor extern din mai multe surse — a subliniat purtătorul de cuvînt al Departamentului de Stat, adăugind că o cerere preliminară în acest sens a fost adresată Statelor Unite. A- ceeași agenție relatează că Ghana a cerut ajutor financiar și Fondului Monetar Internațional care, de asemenea, examinează această cerere.
Aproape zilnic ne parvin 

știri despre activitatea poli
tică și socială din Chile. Axul 
acestei activități îl constituie 
contrastele economice din 
fără, fendinfele opuse ale 
forfelor progresiste, pe de o 
parte, și ale celor legale de 
interesele monopolurilor, pe 
de alta, în abordarea princi
palelor probleme care stau 
în fafa țării.

Chile se află printre țările 
potential bogate din America 
Latină. In unele privințe, cum 
ar fi producfia de energie 
electrică, școlarizarea, redu
cerea analfabetismului, Chile 
a luat-o înaintea multor (ari 
de pe continent.

Poporul chilian își mani
festă cu prisosință hărnicia. 
Dar pînă în prezent el s-a 
bucurat prea pufin de bogă
țiile tării, de priceperea și 
hărnicia sa.

Secole de-a rîndul, econo
mia (arii s-a aflat la chere
mul monopolurilor străine, in
teresate doar în obținerea 
unor profituri maxime. In a- 
gricultură, bazată pe proprie
tăți funciare cu un pronun
țai caracter feudal, uneltele 
și metodele de lucru sînt încă 
primitive. Intr-un comunicat 
al Direcției naționale de sta
tistică din Chile se arată că 
în cursul anului 1965 s-a înre
gistrat o creștere cu 25,9 la 
sută a costului viefii. Subali- 
mentafia este o problemă a- 
cută, cu toată faima fertilită
ții pămînfurilor chiliene.

puterea companiilor străina, 
să satisfacă unele din cere
rile legitime ale maselor ță
rănești. Printre altele, măsu
rile preconizate de președin
te vizează industria cuprului, 
principala bogăție naturală a 
tării, care este obiectul domi
nației din partea diferitelor 
firme nord-americane. In ul
timii 30 de ani acestea au scos 
din Chile peste două miliarde 
de dolari profituri nete. Gre
vele muncitorilor mineri, care 
au cuprins întreaga țară, se 
desfășoară sub semnul luptei 
împotriva monopolurilor sfrăi-

din parlament, legea asupra 
cuprului a suportat două a- 
mendamenfe privind acorda
rea unor privilegii la impo
zite societăților mixte chilia- 
no-americane și autorizarea 
garantării investițiilor străine, 
împotriva acestor amenda
mente s-au ridicat partidele 
de stînga, care s-au pronun
țai în favoarea unei naționali
zări totale a industriei cupru
lui.

Departe de a fi un act 
radical, recenta lege reflectă, 
alături de naționalizarea, com
paniei de electricitate și a

nit în prezent problema cen
trală a vie|ii politice chiliene. 

Datele ultimului recensă- 
mînf agrar atestă că din 28 
de milioane de hectare re
cenzate, 22 de milioane, a- 
dică 81 la sută, aparfin celor 
6 326 de mari latifundiari. In 
același timp, în fără există 
185 000 de familii țărănești 
fără pămînt și 127 000 de fa-., 
milii cu pămînt insuficient 
pentru a-și asigura existen
ta. In plus, în cele mai fertile 
regiuni ale tării, moșierii nu . 
exploatează decît 26 la sută 
din pămînturile de care jdis-

presei 
lansat 
ostilă
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ULIANOVSK. La Ulianovsk, 
““ orașul de pe Volga în care 
s-a născut Lenin, s-a deschis 
un muzeu consacrat Măriei 
Ulianova, mama lui Lenin. Mu
zeul cuprinde, printre altele, 
materiale inedite care oglindesc 
activitatea literară a Măriei 
Ulianova, în special traduceri 
publicistice din franceză și ger
mană.

„Chilenizarea“ 
cuprului

Programul actualului pre
ședinte al statului, Eduardo 
Frei, prevede o serie de mă
suri menite să îngrădească

ne, pentru majorarea salariilor 
în raport cu creșterea 
lui viefii.

La începutul acestui 
fost promulgată legea
pra cuprului, care permite 
statului asocierea cu societă
țile nord-americane de pe te
ritoriul chilian pentru extra
gerea și vînzarea minereului 
de cupru. In baza acestei 
legi, statul va putea cumpăra 
51 la sută din acțiunile minei 
„El Teniente", aparfinînd so
cietății „Braden Copper’ și 
25 la sută din acțiunile minei 
„Lo Blanco", aparfinînd so
cietății „Cerro Corporation". 
Statul chilian va participa, de 
asemenea, într-o proporfie 
de 33 la sută, la societățile 
ce vor fi constituite în viitor 
de compania „Anaconda".

Datorită manevrelor depu- 
fafilor liberali și conservatori

celei de telefoane, o t.ncer- . pun. în acest fel, nu este de 
care de a limita controlul 
capitalului străin în economia 
tării, f_____  ________ _...
Chile, căutînd căile pentru 
ieșirea din situafiai economi
că grea în care se află , (ara, 
arată necesitatea ; înfăptuirii 
unor reforme social-edono- 
mice radicale.

' >'■ i î

mirare că în ultimii ani Chile
____ ________ a devenit, din exportatoare 

Partidul”"Comu"nw’”din- de Pțoduse agricole,, o,țară

Reforma agrară- 
cerință esențială

pri
po 
l-a 
în

Proiectul de lege cu 
vire la reforma agrară; 
care președintele Frei 
înaintat parlamentului ‘
urmă cu aproape frei Iutii, 
suscită dispute furtunoase atît 
în parlament, cît și în afara 
lui. Problema agrară a deve-

care importă tot mai multe 
produse alimentare.

Țăranii chilieni s-au ridicat 
de nenumărate ori. la luptă 
pentru înfăptuirea reformei 
agrare. Aceasfă luptă s-a‘ in
tensificat în ultimul timp, 
mergînd pînă la ocuparea cu 
forja a pămînfurilor lăsate în 
paragină de moșieri, 
lor este susținută de 
forfele progresiste din

Proiectul de lege cu pri
vire la reforma agrară pre
vede exproprierea a 2 500 de 
moșii pe baza unor compen
sații bănești.. Potrivit calcule
lor specialiștilor chilieni, în 
decurs de cinci ani vor pu
tea fi expropriate și date în

Lupia 
toate 
tară.

vederea 
agrare, 
acte fă-

folosinfa țăranilor maximum 
20 la sută din pămînturile 
arabile. Secretarul general al 
C.C. al Partidului Comunist 
din Chile, Luis Corvalan, a 
criticat caracterul limitat al 
proiectului de reformă agrară. 
El a arătat, totodată, că 
cercurile reacționare din Chile 
se opun oricăror reforme pro- 

.gresisfe, în prișnul rînd'refor- 
mei agrare.

Potrivit relatărilor 
chiliene, reaefiunea a 
o întreagă' campanie
reformei agrare. In special, 
ea atacă punctul care preve
de plătirea compensațiilor în 
decurs de 25 de ani și cel 
care indică exproprierea so
cietăților agrare acționare — 
uniuni de monopol ale mo-' 
șierilor și capitaliștilor. Mai 
mult, pentru a submina efor
turile guvernului în 
înfăptuirii reformei 
reaefiunea a trecut la
fișe de sabotaj, cum ar fi re
ducerea suprafețelor semăna
te, vînzarea unor pămînturi, 
scoaterea capitalului din tară. 
Presa chiliană relatează, de 
asemenea, că ..moșierii pri
mesc arme prin contrabandă 
din străinătate pentru a se 
împotrivi în eventualitatea; 
înfăptuirii reformei agrare. i

Guvernul chilian are în a- 
ceastă acțiune de partea sa 
toate forfele progresiste și 
patriotice. Froniul de acțiune 
populară, din care face parte 
și partidul comunist, a che
mat masele populare din fără 
să sprijine aceasfă reformă, 
care, cu fot caracterul ei li
mitai, poate să slăbească po
zițiile oligarhiei, să dea pă
mînt măcar unei părți a țăra
nilor și să ridice înfr-o oare
care măsură nivelul producției 
agricole.

Eugen IONESCU
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n ANKARA. în urma incidentelor 
ce s-au produs zilele trecute in 

Parlamentul Turciei intre deputății 
partidului de guvernămînt — Parti
dul dreptății — și cei ai opoziției, 
incident în cursul căruia 3 deputați 
au fost, răniți, Adunarea Națională 
a hotărît duminică după-amiază 
amînarea dezbaterilor parlamentare 
pină la 14 martie.

rai OTTAWA. Presa canadiană anun- 
fă că trupele vesf-germane, care 

s-au instruit în timpul iernii în tabăra 
militară Camp Schailo (provincia Ma
nitoba), și-au încheiat programul. A- 
cesfe trupe s-au aflat pe teritoriul 
canadian timp de frei luni, în care au

efectuat experimentarea tehnicii ra
chetelor și tancurilor Bundeswehrului 
în condifii de iarnă.

CARACAS. Luînd cuvînful în 
Congresul nafional, deputatul 

Vicente Ranjel a declarat că Alber
to Lovera, membru al C.C. al P.C. 
din Venezuela, a murit în închisoare 
în urma torturilor la care a fost su
pus de către politie. Moartea lui Lo
vera a provocat un val de proteste 
în rîndul opiniei publice venezue- 
lene.

n HAMBURG. Institutul de politi
că economică și socială din 

Hamburg a organizat un seminar 
despre dezvoltarea economică a 
României și a relațiilor economice 
româno—vest-germane. La semi
nar au participat oameni de știin
ță, reprezentanți ai vieții econo
mice, ai cercurilor de afaceri, zia
riști. Vicepreședintele Camerei de 
Comerț a Republicii Socialiste Ro
mânia, conf. dr. Titus Cristureanu, 
care a fost oaspetele acestui insti
tut, a conferențiat despre dezvol
tarea economiei și a comerțului 
exterior al României.

LONDRA. Demonstrație de protest a muncitorilor împotriva unul proiect 
de lege cu caracter antislndical

Potrivit calendarului electoral, 
parlamentul urmează a fi dizol
vat joi, pentru ca în ziua urmă
toare să se dea startul oficial in 
campania electorală. Practic 
însă, atmosfera alegerilor se 
simte din plin de cileva zile. 
Conservatorii s-au grăbit să-și 
lanseze manifestul lor electoral, 
înaintea celorlalte partide, în\I 
timp ce laburiștii, exprimind uy f ' 
anume calm datorită poziției lor 
electorale, apreciată ca fiind mai 
bună, și-au difuzat manifestul 
abia luni seara. Liberalii iși vor 
publica programul vineri.

In această agitație generală, 
în care aparatele electorale ale 
partidelor amintite sînt pregăti
te a se lansa într-una din cele 
mai intense licitații de promi
siuni, partidul comunist și-a fă
cut cunoscută propria poziție 
fată de principalele probleme in
terne și externe ale tării. Dumi
nică seara, cu prilejul aniversării 
ziarului „Daily Worker", John 
Gollan, secretarul general al Par
tidului Comunist din Marea Bri- 
tanie, a prezentat principalele 
puncte ale programului electo
ral al partidului.

John Gollan a declarat că, 
prin reducerea cheltuielilor mi
litare și prin sporirea impozite
lor asupra profiturilor monopo
lurilor pot fi obtinule sumele ne
cesare pentru construcția de lo-„ 
cuinte, de noi școli și spitale, 
pentru îmbunătățirea sisțemulu' 
de învătămînt și pentru sporirea*’ 
pensiilor. El a cerul ca laburiștii 
să procedeze la naționalizarea in
dustriei siderurgice și, ulterior, 
să fie lărgită sfera sectoarelor 
economice care să devină pro
prietate de stat.

Vorbitorul a condamnat agre
siunea Statelor Unite în Vietnam 
și sprijinul acordat de Anglia și 
a cerut să se renunțe la actuala 
politică engleză denumită „la est 
de Suez". El a declarat că parti
dul comunist se opune ca Ger
mania occidentală să fie înzes
trată cu arme nucleare, s-a pro
nunțat în favoarea desființării 
treptate — pe bază reciprocă — 
a N.A.T.O. și a Tratatului de la 
Varșovia și pentru transforma
rea Europei centrale într-o zonă 
denuclearizală și de dezangajare 
militară și a subliniat că Marea 
Britanie trebuie să renunțe la 
armele nucleare și să-și lichideze 
bazele militare din străinătate. 
John Gollan a criticat orientarea 
manifestului partidului conserva
tor și a arătat, totodată, că este 
necesar ca în politica guvernu
lui laburist să intervină schim
bări radicale.

In actuala campanie electorală, 
televiziunea va fi folosită pro
babil pe o scară și mai largă de- 
cit in trecut. Majoritatea aranja
mentelor în vederea transmiterii 
unor programe politice au și 
fost încheiate. Timpul consacrat 
emisiunilor privind campania e- 
Jectorală este distribuit deobicei 
între principalele partide, po
trivit unei înțelegeri dintre a- 
cestea și posturile de televiziune. 
Conform acestei reguli, numai 
organizațiile politice care se pre
zintă în alegeri cu cel puțin 50 
de candidați pol avea acces la 
micul ecran. De data aceasta, 
partidul comunist prezintă can
didați în 51 de circumscripții 
electorale, îndeplinind asllel și 
sus-amintita „condiție". Cu loate 
acestea, partidului comunist I 
s-au repartizat in cadrul progra
melor politice televizate numai... 
cinci minute. împotriva acestui 
fapt John Gollan a exprimat un 
puternic protest cerind o redis
tribuire corespunzătoare.

Liviu RODESCU
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