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înalte distincții conferite
unor unități agricole, cooperatori
fruntași,
oameni ai

specialiști
muncii din

și altor
agricultură

Marți, după încheierea ședinței de dimineață a Congresului cooperativelor agricole de producție, construcției socialiste în scumpa noastră patrie — Republica Socialistă România. (Aplauze puternice).Prin Decret al Consiliului de Stat a fost conferit Ordinul Muncii clasa I, pentru rezultate deosebite obținute în sporirea producției agricole, vegetale și animale, livrarea unor cantități importante de produse agro-alimentare la fondul central, pentru calitatea superioară a produselor și realizarea de beneficii peste plan, gospodăriilor agricole de stat din Prej- mer, regiunea Brașov ; Lehliu, regiunea București; Amzacea, regiunea Dobrogea ; Băilești, regiunea Oltenia ; Leorda, regiunea Suceava ; Panciu, regiunea Galați; Combinatului regiuneaPentru nute în proprietății obștești, în creșterea producției de cereale, a efectivelor de animale și a producției lor, pentru vînzarea către stat a însemnate cantități de produse agricole, s-a acordat Ordinul Muncii clasa I cooperativelor agricole de producție din Scornicești și Ștefănești, regiunea Argeș ; „8 Martie" din comuna Nicolae Bălcescu și „Podgoria" din Păunești, regiunea Bacău;

vut loc, în prezența conducătorilor de partid și de stat și a celor peste 9 000 de delegați și invitați, solemnitatea înmînării unor înalte distincții ale Republicii Socialiste România.Tovarășul CHIVU STOICA, președintele Consiliului de Stat, în aplauzele puternice ale celor pre- zenți, a înmînat înaltele distincții conducătorilor unităților agricole decorate. în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat și al guvernului Republicii Socialiste România, a spus președintele Consiliului de Stat, adresîndu-se în încheierea solemnității celor decorați, permiteți-mi să felicit în mod călduros colectivele gospodăriilor a_ gricole de stat, stațiunilor de mașini și tractoare și cooperativelor agricole de producție pentru înaltele distincții ce le-au fost conferite. Adresez, de asemenea, călduroase felicitări celor peste 2 000 de oameni ai muncii decorați cu acest prilej, pentru rezultatele meritorii dobîndite în consolidarea și dezvoltarea unităților socialiste din agricultură. Le urăm tuturor să obțină în continuare noi succese în îndeplinirea istoricelor hotărîri ale Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Român, pentru ridicarea pe o treaptă mai înaltă a agriculturii noastre, pentru desăvîrșirea
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de sere al G.A.S. Arad, Banat.succese deosebite obți- dezvoltarea și întărirea
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Adunare festivă consacrată
Zilei internaționale a femeii
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Comisiei de 
apoi Rapor- 
al Casei de

LUCRĂRILE CONGRESULUI
COOPERATIVELOR AGRICOLE

Marți, în marea sală a pavilionului Expoziției eco
nomiei naționale, au continuat lucrările Congresu
lui cooperativelor agricole de producție.

Miile de delegați și invitați au salutat cu căldură 
pe conducătorii de partid și de stat la sosirea lor 
în sală.

Cea de-a doua zi a Congresului a început cu un 
cuvint de salut adresat femeilor cu prilejul Zilei In
ternaționale a Femeii — 8 Martie. Tovarășul Cons
tantin Iftodi, președintele Consiliului agricol regio
nal Suceava, care a prezidat ședința, a spus printre 
altele: „La Congresul nostru participă un număr 
însemnat de femei, care, lucrînd cu hărnicie pe 
ogoarele înfrățite ale cooperativelor agricole de pro
ducție, și-au cîștigat stima și aprecierea tovarășilor 
de muncă. Permiteți-ne, dragi tovarășe, ca de la 
tribuna Congresului să vă aducem dumnea
voastră și prin dumneavoastră tuturor cooperatoa
relor, tuturor femeilor din patria noastră, cele mai 
călduroase felicitări, urări de sănătate și noi suc
cese în muncă și în viață".

Alăturîndu-se felicitărilor și urărilor transmise 
femeilor din patria noastră, cei peste 9 000 de par
ticipant la lucrările Congresului au 
căldură, îndelung.

Tovarășul Eugen Alexe, membru al 
organizare a Congresului, a prezentat 
tul cu privire la proiectul de statut 
pensii și la sistemul de pensionare a membrilor 
cooperativelor agricole de producție.

In continuarea discuțiilor au luat cuvîntul Gheor- 
ghe Almăjan, țăran cooperator din satul Berliște, 
regiunea Banat, invitat la Congres, Alecu Crăciun, 
delegat al cooperativei agricole de producție din co
muna Băleni, regiunea Galați, Ion Stănescu, prim- 

..șecretar al Comitetului regional de partid Oltenia, 
Gheorghe Guli, delegat al cooperativei agricole de 
producție din comuna Cataloi, regiunea Dobrogea, 
Suzana Gâdea, președinta Consiliului Național al 
Femeilor, Dumitru Stanciu, delegat al cooperativei 
agricole de producție din comuna Ghimbav, regiu
nea Brașov, Constantin Scarlat, ministrul industriei 
chimice, Vasile Bărbulescu, delegat al cooperativei 
agricole de producție din comuna Scornicești, re
giunea Argeș.

Tovarășul Ion Iuga a prezentat apoi raportul Co
misiei de validare, care a fost aprobat în unanimi
tate de Congres.

Au mai luat cuvîntul Maria Zidaru, delegată a 
cooperativei agricole de producție din comuna Pău- 
lești, regiunea Maramureș, și Ion Coman, delegat al 
cooperativei agricole de producție din comuna Cio- 
răști, regiunea Ploiești.

Partea a doua a ședinței de dimineață a fost pre
zidată de tovarășul Mihai Uborny, membru al Co
misiei de organizare a Congresului.

Au luat cuvîntul Nicolae Giosan, președintele 
Consiliului Superior al Agriculturii, Gheorghe 
Stoica, delegat al cooperativei agricole de produc
ție din comuna Cîrja, regiunea Iași, Traian Girba, 
președintele Comitetului executiv al Sfatului popu
lar regional Crișana, P. I. Morozov, șeful 
delegației Uniunii Sovietice, care a salutat 
Congresul, Mihai Mișcov, delegat al Uniunii 

| raionale a cooperativelor agricole de producție Deta, 
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Ieșind din sala Congresului

La solemnitatea înmînâril distincțiilor

RELATAREA DESFĂȘURĂRII

LUCRĂRILOR CONGRESULUI
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Care sînt mobilările

a apărut în broșură :

Expunerea tovarășului NICOLAE CEAUSESCU 
secretar general al C.C. al P.C.R., la Congresul 

Cooperativelor Agricole de Producție Broșura a fost tipărită într-un tiraj de masă.

Martie — Ziua internațională a femeii — a fost sărbătorită în Capitală printr-o adunare festivă, organizată de Consiliul Național al Femeilor din Republica Socialistă România și Comitetul orășenesc al femeilor-București. în sala Teatrului C.C.S., unde s-a desfășurat adunarea, erau prezente numeroase femei din întreprinderile și instituțiile bucureștene, lucrătoare în domeniul științei și culturii, activiste ale organizațiilor de partid și obștești, vechi activiste ale mișcării de femei. Se aflau, de asemenea, conducători ai unor instituții centrale și organizații obștești, precum și soții ale șefilor unor misiuni diplomatice acreditați la București.Despre semnificația zilei de 8 Martie și felul în care femeile din țara noastră au întîmpinat sărbătoarea lor a vorbit prof. ing. Su- zana Gâdea, președinta Consiliului Național al Femeilor. Trecînd în

revistă succesele poporului nostru în domeniul economic și social-cultural și perspectivele de dezvoltare multilaterală a țării în următorii cinci ani, în lumina Directivelor celui de-al IX-lea Congres al P.C.R., vorbitoarea a spus : Socialismul a asigurat femeilor respectarea demnității de om și cetățean, descătușînd marea energie, priceperea și talentul lor. Ele se afirmă tot mai mult în producție, în activitatea de stat, în știință, artă etc. în anul trecut, 89,5 la sută din numărul total al femeilor apte de muncă erau ocupate în economia națională. Producătoare și în același timp consumatoare exigente, femeile care lucrează în industrie răspund cu însuflețire chemării partidului de a produce lucruri mai bune, mai trainice, mai frumoase. Peste 30 000 din milioanele de femei care lucrează pe ogoarele pa-

recensămîntului locuințelor
3

După cum se știe, între 15—22 
martie are loc recensămînful popu
lație' și locuințelor. Practic, pregăti
rile pentru această acțiune de mare 
amploare au fost terminate. Peste 
cîteva zile cei peste 100 000 de re- 
cenzori vor solicita concursul cetățe
nilor pen'ru completarea formulare
lor de recensămînl. Cu această oca
zie se vo' obține o serie de date 
statistice care vor da posibilitatea 
statului să cunoască un cîmp și mai 
larg de probleme necesare funda
mentări' științifice a măsurilor de 'i- 
dicare continuă a nivelulu' de trai 
material și cultural a1 populației, In 
articolul de fată vom desprinde doar 
cîteva probleme legale de recensă- 
mîntul populației și locuințelor și ur
banistică.

Urmărirea evoluției structurii și creș
terii populație', precum și a condiții
lor de locuit, constituie obiectul 
une1 permanente preocupai- ații pe 
plan national cît și pe plan mondial.

prof arh. G GUȘTI
vicepreședinte al Comisiei centrale pentru recensâmîntul 

populației și locuințelor

Aceasta se referă la corelația între 
creșterea populației și repartizarea ei 
pe medii — urban și rural — pe de 
o parte, și construcția de locuințe,

lafiei și, legat de aceasta, ale locu
ințelor, la un interval de aproximativ 
10 ani. In România, ultimul recensă- 
mînt al populației a avut loc în

• Statistica locuințelor®Structura familiei 
și deservirea modernă®lntre casă și locul 

de muncă
dotări social-culfurale, comerciale și 
fehnico-edilitare, pe de altă parte.

In conformitate cu practica mon
dială și cu experiența tării noastre, 
reiese necesitatea efectuării, respec
tiv a repelării recensămintelor popu-

1956. Perioada celor zece ani care 
s-au scurs a reprezentat pentru (ara 
noastră o etapă de progrese impor
tante în toate domeniile.

în vederea abordării problemelor 
ce se pun în procesul îndeplinirii

sarcinilor mari șl complexe stabilite 
de Congresul al IX-lea al P.C.R. 
pentru diferitele sectoare ale econo
miei, științei, artei și culturii, inclu
siv pentru sectorul de construcții, 
arhitectură și sistematizare, este ne
cesară cunoașterea în prealabil și 
prelucrarea științifică a datelor sta
tistice privind populafia și locuințele.

Este cunoscut efortul amplu și per
manent depus de stat în domeniul 
construcției de locuințe ; numai în 
ultimul șesenal au fost construite 
270 000 de apartamente din fondurile 
statului. De asemenea s-au construit 
aproape 530 000 locuințe (majorita
tea la sate) din fonduri proprii ale 
cefăfenilor. Dafele recensămîntului 
vor contribui la o cunoaștere mai pre
cisă a situației în interesul desfășu
rării în continuare a efortului în a- 
ceastă direcție.

Răspunsurile solicitate prin formu
larele de recensămînt vor oferi date

(Continuare în pag. a VII-a)
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Corespondențe din Roma

AU COBORlT
Sub soarele generos al 

primăverii, zidurile mi
lenare ale Colosseumului 
oferă privirilor un joc de 
lumini și umbre. Și ieri 
dimineafă spre acest mă
re) edificiu al Romei an
tice s-au înd/eptat nume
roși turiști. Priveliștea a 
fost însă cu totul alta ca 
de obicei. Jur-împrejur 
cordoane de carabinieri 
și polițiști străjui(i de ma
șini gata de intervenție. 
Către ora 10, dinspre ar
terele învecinate au în
ceput să se reverse în 
imense șuvoaie mulțimile.

In timp ce vasta piață 
a Colosseumului era inun
dată, șantierele capitalei 
ca și din întreaga tară 
rămîneau pustii. Peste un 
milion de constructori au 
coborît de pe schele 
pentru a participa la gre
va nafională declarată cu 
scopul de a impune în

cheierea de noi contrac
te de muncă, pentru li
chidarea șomajului și îm
bunătățirea prevederilor 
sociale. Deasupra capete
lor mulțimii zeci de pla- 
carde pe care stă scris : 
„NU, concedierilor I"; 
„Vom continua lupta pen
tru apărarea dreptului la 
muncă".

în fruntea coloanelor 
se află constructorii de 
la Poggio Ameno și din 
Via Ubaldi. Sînt oameni 
care de patru zile și pa
tru nopți n-au părăsit 
locurile de muncă ocu- 
pînd în mod simbolic 
șantierele în semn de 
protest împotriva încercă
rilor patronilor de a con
cedia un număr de to
varăși de-ai lor. „Întîi an
treprenorii ne-au obligat 
să lucrăm zi și noapte, 
plătindu-ne salarii mi
zere. Acum, cînd și-au

CONSTRUCTORII

DE PE SCHELE
făcut Interesele, vor să 
ne asvîrle pe drumuri —• 
spune zidarul R. Giulia
no. Zic că e criză dar 
după cum se vede criza 
e numai pentru noi mun
citorii".

Alături de constructori 
se află aici în piață la 
demonstrație și numeroși 
locuitori din cartierele 
mărginașe, care trăiesc 
în condifiî grele. Au ve
nit să protesteze împo
triva celor care speculea
ză locuințele și să ceară 
o nouă lege urbanistică. 
Pe placardele pe care le 
poartă citim : „Cerem lo
cuințe cu prețuri scăzu
te" ; „în cartierul Tibur- 
tina III 70 la sută din 
copii sînt predispuși la 
tuberculoză".

Greva de ieri a fost de
clarată în comun de cele 
trei mari centrale sindicale. 
Pe lîngă revendicările cu

caracter economic, cei 
peste un milion de gre
viști din întreaga Italie, 
au imprimat puternicei lor 
manifestații și un carac
ter politic, luînd atitudine 
împotriva politicii guver
nului în domeniul con
strucțiilor. De altfel, zilele 
trecute, cu prilejul pre
zentării programului gu
vernamental în fa)a Ca
merei și Senatului de că
tre primul ministru, Aldo 
Moro, a fost recunoscută 
gravitatea situației în sec
torul construcțiilor, foarte 
afectat de criză. La sfîr- 
șitul anului 1965 numărul 
șomerilor era mai mare 
cu 300 000 fafă de 1963.

Ion MARGINEANU

(Continuare 
în ptig. a VIII-a)
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prezentat de tovarășul! Eugen ÂtexeCongresul nostru, a spus raportorul, are menirea să dezbată și sistemul de pensionare a membrilor cooperatori, să adopte statutul Casei de pensii, care reprezintă o mare înfăptuire în viața satelor noastre, expresie a grijii permanente a partidului și statului pentru asigurarea unor condiții din ce în ce mai bune de viață țărănimii cooperatiste.Ca o subliniere a importanței deosebite a acestefi măsuri, raportorul a evocat faptul că în trecut, în condițiile agriculturii bazate pe proprietatea individuală și pe exploatarea omului de către om, după o viață de trudă aspră și grea, bătrînii, invalizii și orfanii de la sate rămîneau să trăiască din mila altora, îndurînd cele mai mari lipsuri.Un larg ecou au stîrnit în masele de țărani muncitori de pe întreg cuprinsul patriei noastre documentele Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Român, în care se subliniază că o problemă ce va trebui să-și găsească rezolvarea în cel mai scurt timp este stabilirea regimului de pensionare a țăranilor cooperatori la . bătrî- nețe sau în caz de incapacitate de muncă. Prin această măsură s-a deschis perspectiva împlinirii dorinței firești a numeroase generații de țărani, ca prin munca lor să poată avea la bătrînețe propriile lor mijloace de existență, care să le asigure o viață demnă, senină și ferită de griji.După ce a arătat că și pînă a- cum cooperativele agricole au a- cordat ajutoare în natură și bani celor inapți de muncă, criteriile de acordare a acestora deosebin- du-se însă mult de la o unitate la alta, raportorul a precizat că în prezent, ca rezultat al întăririi, economice a cooperativelor agricole, s-au creat condițiile necesare elaborării unui sistem unitar de pensionare pe întreaga țară, pentru bătrînețe și în caz de invaliditate.Urmînd linia trasată de partidul nostru, Comisia de organizare pentru pregătirea Congresului de înființare a Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție a întocmit proiectul de statut al Casei de pensii. Elaborarea lui s-a făcut pe baza unei profunde analize social-economice a satului nostru, a experienței unor cooperative privind ajutorarea bătrîni- lor sub diferite forme și cu consultarea conducerilor cooperativelor agricole și a unui mare număr de cooperatori.Acest proiect a fost publicat în presă, discutat pe larg în echipe, brigăzi și în adunările generale ale cooperativelor agricole, cu care ocazie s-au făcut propuneri de îmbunătățire. Mii de cooperatori vîrstnici și tineri și-au exprimat, în cuvinte pline de entuziasm, recunoștința față de partidul nostru pentru această măsură. O dovadă a încrederii cu care, au fost primite de masele largi de țărani cooperatori măsurile de pensionare este faptul că în adunările lor generale toate cooperativele din țară au hotărît în unanimitate a- derarea la prevederile statutului Casei de pensii.Pe baza unui studiu îndelungat și ținînd seama de experiența multor cooperative agricole, s-a ajuns la concluzia că pensionarea membrilor cooperatori este bine să se facă într-un sistem mixt de pensionare — în bani și în natură. Prin acest sistem se va asigura țăranilor cooperatori o sumă lunară sub formă de pensie fixă în bani prin Casa de pensii, iar de la cooperativele agricole ajutoare în natură.Potrivit proiectului de statut se prevede că membrii cooperativelor agricole au dreptul să primească pensii de bătrînețe și pensii de invaliditate. Au acest drept și copiii orfani de ambii părinți. Pensia de bătrînețe se cuvine bărbaților la împlinirea vîrstei de 65 ani, dacă au lucrat în cooperativă 25 de ani. Femeilor li se stabilește acest drept la vîrsta de 60 de ani și după 20 de ani de muncă în cooperativă. La stabilirea numărului minim de ani de muncă în cooperativa agricolă s-a avut în vedere faptul că țăranii cooperatori, într-o perioadă de 20—25 ani, în care se află în deplinătatea forțelor, au adus o contribuție însemnată la întărirea, și dezvoltarea economică a unităților lor, ceea ce le justifică dreptul ca la împlinirea vîrstei prevăzute în statut să poată beneficia de pensia cuvenită.Avînd în vedere că în prezent cooperativele agricole au o vechime mai mică decît cea prevăzută pentru pensionarea cooperatorilor, proiectul de statut stabilește ca pentru început să se acorde pensie tuturor bătrînilor care au îndeplinit condiția de vîrstă, în raport de data înscrierii lor în cooperativă și de participarea permanentă la muncă în toți acești ani. Astfel, țăranii care au muncit efectiv în fiecare an 

în cooperativa agricolă, timp de 10 ani, îndeplinind condiția de vîrstă, vor primi pensia de 100 lei lunar. Acordarea unei pensii mai mari a- celora care de la primele începuturi s-au înscris în cooperativele agricole, depunînd o valoroasă activitate în slujba dezvoltării continue a unităților din care fac parte, constituie o răsplată la care au pe deplin dreptul. Cooperatorii care după înscriere au muncit efectiv în cooperativa agricolă 5 ani vor primi o pensie lunară de 70 lei. O pensie de 50 lei se prevede pentru membrii cooperativelor care au o vechime mai mică de 5 ani și au muncit efectiv în unitate de la data înscrierii. Țăranii cooperatori care s-au înscris în cooperativă și au adus pămînt, dar care nu au participat la muncă, vor primi o pensie lunară de 40 lei. Diferențierea care se face în nivelul pensiilor este pe deplin justificată, deoarece are drept criteriu de bază aportul adus de fiecare membru cooperator la întărirea economică a unității din care face parte și, prin a- ceasta, la crearea posibilităților de constituire a fondului de pensii.în afară de grija pe care o manifestă față de cooperatorii vîrstnici, proiectul de statut cuprinde preve

deri pentru ușurarea condițiilor de viață ale invalizilor și orfanilor. Astfel, membrii cooperatori invalizi de gradele I și II, precum și copiii orfani de ambii părinți vor beneficia, de asemenea, de pensiile stabilite prin proiectul de statut.Acordarea de pensii invalizilor corespunde noii morale socialiste, care nu rămîne indiferentă față de acei membri ai societății ce nu mai sînt în măsură să muncească și să-și procure cele necesare traiului. De asemenea, conferirea dreptului de pensie orfanilor este strîns legată de îndatoririle naturale și legale pe care le au părinții de a-și întreține copiii minori. în cazul decesului ambilor părinți, această îndatorire revine în mod firesc colectivității, care va trebui să poarte în continuare o grijă părintească orfanilor, ca față de proprii săi membri.Pensiile prevăzute în proiectul de statut țin seama de actualele posibilități ale cooperativelor agricole. Stă deci în puterea marii familii unite a membrilor cooperativelor agricole de producție din țara noastră și constituie datoria lor să desfășoare o vastă și susținută activitate pentru sporirea producției a- gricole, dezvoltarea și întărirea e- conomică a unităților — condiție esențială pentru creșterea bunăstării materiale a țărănimii — și, o dată cu aceasta, și a nivelului pensiilor.Pe lîngă pensia ce se acordă de către Casa de pensii, bătrînii, invalizii și orfanii vor primi, potrivit prevederilor statutului cooperativei agricole, ajutoare în natură și în bani, dreptul la lot' în folosință, precum și dreptul de a munci în continuare, după puteri, în cooperativa agricolă. Astfel, pensionarii vor primi ajutoare în natură, ce constau în principalele produse a- gricole necesare nevoilor de trai și care se stabilesc de către adunarea generală. Aceste ajutoare vor fi a- cordate în funcție de nivelul producției obținute de fiecare cooperativă. Tot astfel, acele cooperative care au realizat o creștere însemnată a avuției obștești au posibilitatea să acorde pensionarilor săi, în afara drepturilor care le revin de la Casa de pensii, și ajutoare bănești suplimentare.însemnătatea social-economică a pensionării țărănimii noastre, amploarea acestei măsuri pot fi apreciate mai ales dacă avem în vedere faptul că, în urma analizei efectuate, vor îndeplini condițiile de pensionare pentru început în jurul a un milion de țărani vîrstnici, care formează o bună parte a bătrînilor din țara noastră, precum și un număr de peste 200 000 de invalizi și orfani de ambii părinți.Sistemul de pensionare a membrilor cooperativelor agricole este conceput ca un sistem unitar, pe întreaga țară.în continuare, raportorul s-a 

referit la necesitatea unei preocupări permanente a cooperativelor agricole și a membrilor acestora pentru asigurarea surselor de formare a fondului de pensii. Fondul necesar acoperirii plății pensiei de bază se alcătuiește din contribuția anuală a tuturor cooperativelor agricole cu o cotă unitară de 3,5 la sută din valoarea producției globale. La sfîrșitul anului 1966 se va forma, pe această cale, un fond anual de circa 750 milioane lei, urmînd ca în anul 1975 să se a- jungă la o sumă anuală de aproximativ 1 miliard 170 milioane lei. Chezășia acestei creșteri constă în munca harnică a țăranilor cooperatori pentru sporirea continuă a producției și veniturilor.Pe lîngă contribuția cooperativelor, fondul de pensii se mai formează și din contribuția personală a membrilor cooperatori de la vîrsta de 16 ani și pînă la pensionare — cu o sumă fixă, la alegere, de 5 sau 10 lei pe lună. Din fondul rezultat se va plăti sporul lunar care se adaugă la pensia de bază, ținîndu-se seama de contribuția depusă. Contribuțiile personale prevăzute în proiectul de statut, stabilite de cooperatorii înșiși și depuse treptat, asigură după un număr de ani un spor lunar ce se adaugă la pensia de bază. Prin urmare, de contribuția fiecărui cooperator depinde mărimea sporului ce i se cuvine.Formarea fondului unic pe țară va face posibilă plata pensiilor cu regularitate, în mărimea stabilită, potrivit îndeplinirii condițiilor de vechime și participare la muncă.Așa cum se prevede în statut, în situația în care o cooperativă a- gricolă jnu-și va respecta obligația de a depune contribuția anuală prevăzută, membrii acesteia nu vor putea beneficia de pensia de bază, iar cooperatorii membri ai Casei de pensii, care nu vor depune contribuția lunară de 5 sau 10 lei, cum este și firesc, nu vor beneficia de sporul de pensie. Nu încape însă nici o îndoială că, pătrunse de înalta îndatorire ce le revine în asigurarea pensiilor celor bătrîni, atît cooperativele agricole cît și membrii acestora se vor îngriji cu conștiinciozitate de depunerea contribuției la termenele prevăzute.Pentru realizarea sistemului unitar de pensionare devine necesară organizarea Casei de pensii a membrilor cooperativelor agricole, ce va funcționa în cadrul Uniunii Naționale și care va cuprinde și coordona activitatea filialelor regionale și raionale.Casa de pensii și filialele sale regionale și raionale vor fi conduse de comitete alcătuite din membrii cooperatori. La baza activității Casei de pensii stă principiul democrației cooperatiste și al muncii colective, trăsături caracteristice după care se călăuzește întreaga noastră activitate.Ținînd seama de faptul că toate cooperativele au aderat la Casa de pensii, în vederea asigurării condițiilor materiale pentru aplicarea sistemului de pensionare propus, este necesar ca încă din acest an cooperativele și membrii acestora să depună contribuția fixată prin proiectul de statut, pentru a se putea trece la plata pensiilor în- cepînd cu luna ianuarie a anului 1967.După aprobarea statutului, Comitetul Casei de pensii și comitetele filialelor sale vor trece de îndată la organizarea activității lor. Una din primele sarcini este îndrumarea și sprijinirea cooperativelor agricole pentru ca acestea să stabilească numărul bătrînilor, invalizilor și orfanilor care urmează a primi pensia la care au dreptul, întocmind formele necesare. Pentru organizarea întregului sistem de pensionare a membrilor cooperativelor agricole, Comitetul Casei de pensii va elabora un regulament de aplicare a prevederilor cuprinse în statutul Casei de pensii și-1 va supune spre aprobare Consiliului Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole.Entuziasmul cu care a fost primit proiectul de statut al Casei de pensii de către masele largi de țărani cooperatori dovedește că țărănimea urmează cu încredere îndemnul partidului, văzînd în măsurile ce se iau îndeplinirea propriilor ei năzuințe. îmbunătățirea condițiilor de existență a țărănimii cooperatiste va constitui un puternic factor mobilizator în acțiunea de continuă întărire economică și organizatorică a cooperativelor agricole de producție. de ridicare și înflorire a agriculturii României socialiste. Cu a- ceastă convingere, Comisia de organizare supune dezbaterii și a- probării Congresului nostru statutul Casei de pensii a membrilor cooperativelor agricole de producție din Republica Socialistă România.

Cuvîntul tovarășului
Marin Podolan 

delegat al cooperativei agricole 
de producție din comuna 

Balta Sărată, regiunea Argeș

Cooperativa noastră agricolă, deși tînără, s-a dezvoltat armonios prin munca harnică a membrilor cooperatori, a îndrumării permanente a organelor de partid și de stat. Cooperativa, care dispune de o suprafață arabilă de 2 800 hectare, a reușit să-și dezvolte sectoarele de activitate, de la care se obțin an de an venituri tot mai mari. Dacă în anul 1963, de pildă, averea obștească era de 6 000 000 lei, iar fondul de bază însuma 3 000 000 lei, în acest an averea obștească se va ridica la aproape 10 000 000 lei, iar fondul de bază la 6 500 000 lei.De unde provin milioanele noastre ? Dacă în anul 1963 sectorul zootehnic a adus un venit de 450 000 lei, în anul 1965 acesta a crescut la 1 700 000 lei. De asemenea, sectorul legumicol, care în 1963 a adus un venit de 280 000 lei, în 1965 ne-a adus 1 400 000 lei. Vorba care circulă pe la noi, că sectorul aduce milionul, se adeverește din plin.Puteți observa că am luat ca bază anul 1963. Dacă în trecut ne ocupam ,cu același interes de dezvoltarea acestor sectoare, acum rezultatele^ ar fi fost și mai bune. Veniturilă mari obținute în sectorul zootehnic, se datoresc unor metode pe care le-airi folosit în creșterea și îngrășarea animalelor, în acest an vom vinde 350 bovine, care vor fi îngrășate pe bază de furaje grosiere tocate în amestec cu uree și melasă. începînd din anul 1964 am trecut la aplicarea acestei metode de furajare și nu ne pare rău.Congresul Uniunii Naționale a cooperativelor agricole de producție, la care participă cei mai buni gospodari și specialiști din agricultura patriei, constituie un valoros schimb de experiență, un larg schimb de opinii asupra problemelor care se cer rezolvate pentru îmbunătățirea activității de viitor. Declarîndu-mă de acord cu materialele prezentate în fața noastră, aș vrea să ridic, din însărcinarea celor pe care îi reprezint, cîteva. probleme.Cooperativa noastră agricolă — a spus mai departe vorbitorul — dispune, la fel ca multe altele din țară, de un însemnat parc de mașini. Fiorul cît este de tare, tot se mai strică, se mai rupe. Aceasta o știe toată lumea. Se cunosc însă mai puțin necazurile pe care le întîmpină un președinte, care pleacă „cu căciula în mînă“ după piese de schimb la o bază de aprovizionare și desfacere. De cele mai multe ori este întîmpinat cu vorbe ca acestea : „Nu aveți repartiție", „S-a terminat întreg stocul", „Ve- niți altădată" etc. Dacă asemenea cazuri se întîmplă în toiul campaniei, cu toate măsurile de prevedere luate, fiecare dintre dv. poate să-și imagineze că grîul, porumbul nu vor și nu pot lua în considerare asemenea pretexte, nu pot aștepta. De aceea consider că a sosit timpul să se pună la punct problema aprovizionării cu piese de schimb, utilaje și toate cele necesare cooperativelor agricole, precum și problema reparării a- cestor mijloace. Sînt întru totul de acord cu propunerea făcută în raportul prezentat de tovarășul Vîlcu ca S.M.T.-uri și centre mecanice să execute lucrări de reparații la camioane și alte utilaje ale cooperativelor agricole, care nu pot fi reparate în ateliere proprii. Vorbitorul a propus să se analizeze posibilitatea și să se ia măsuri pentru pregătirea de cadre calificate în meseria de electrician, mecanic, motorist, mecanic de atelier etc., din rîndul membrilor cooperatori, absolut necesare în procesul de producție al cooperativelor agricole.în anul acesta, primăvara a sosit mai devreme. Profitînd de zilele frumoase, după minuțioase pregătiri, am însămînțat toate culturile din urgența I, am grăpat ogoarele în întregime, cît și culturile de toamnă și continuăm cu pregătirea pentru celelalte culturi.

Cuvîntul tovarășului 
Ion Teșu 

delegat al Uniunii regionale 
a cooperativelor agricole 

PloieștiAnsamblul de măsuri adoptate de Congresul al IX-lea al P.C.R. și de Plenara C.C. al P.C.R. din 11—12 noiembrie 1965 au avut un larg ecou în rîndurile oamenilor muncii din satele regiunii Ploiești, care le-au primit cu o deosebită satisfacție și încredere, manifestîn- du-și hotărîrea de a munci cu a- vînt pentru traducerea lor în viață.Regiunea Ploiești, pe lîngă o puternică și variată industrie, deține și un însemnat sector agricol. Ca urmare a măsurilor luate, recolta de cereale a fost în anul 1965 cu 180 000 tone mai mare ca în anul precedent, obținîndu-se în medie la hectar 2 366 kg grîu și 2 170 kg porumb boabe. Caracteristic în sporirea producției agricole este faptul că numărul cooperativelor ce realizează producții mari crește an de an. Astfel, dacă în anul 1963 aveam numai 32 cooperative care au obținut peste 1 800 kilograme grîu la hectar, în anul trecut numărul acestora a crescut la 232 respectiv 77 la sută din numărul unităților.

Succesele obținute în dezvoltarea agriculturii sînt oglindite și în realizările din sectorul zootehnic. Astfel, numărul taurinelor în unitățile noastre a crescut cu aproape 36 000, iar al ovinelor cu 110 OOO ' capete, față de anul 1962.Veniturile bănești ale cooperativelor s-au ridicat anul trecut la 823 000 000 lei, cu 146 000 000 lei mai mult față de 1964.Conferințele pentru constituirea uniunilor cooperatiste raionale, cît si conferința uniunii cooperatiste regionale au dezbătut aprofundat, într-o atmosferă de lucru, inițiativă și răspundere, cele mai importante probleme ale activității cooperativelor noastre, în lumina Directivelor Congresului al IX-lea al P.C.R. și a hotărîrilor Plenarei din noiembrie, stabilind, pe baza planurilor întocmite, cele mai potrivite măsuri care să ducă la sporirea producției agricole. în acest sens, centrul de greutate al eforturilor noastre va fi îndreptat spre asigurarea tuturor condițiilor pentru executarea lucrărilor agricole în toate campaniile, insistînd îndeosebi în această primăvară asupra organizării temeinice a proceselor de muncă care să ducă la ridicarea calității lucrărilor.în continuare, vorbitorul a făcut o serie de propuneri în legătură cu mai buna dotare a stațiunilor de mașini și tractoare cu utilaje de desfundat și de terasare ; înființarea unei unități de proiectare care să dea soluțiile cele mai potrivite pentru construcțiile agrozootehnice ; pregătirea cadrelor medii necesare cooperativelor agricole etc.Cooperatorii din regiunea Ploiești, a spus în încheiere vorbitorul, desfășoară o muncă însuflețită pentru a întîmpină cu rezultate cît mai frumoase măreața aniversare a 45 de ani de la crearea gloriosului Partid Comunist Român.
Cuvîntul tovarășului

Gheorghe Maftei
Erou al Muncii Socialiste, 

delegat al cooperativei agricole
Țibucani, regiunea Bacău

Măsurile adoptate de PlenaraC.C. al P.C.R. din noiembrie 1965 privind îmbunătățirea conducerii și planificării agriculturii sînt menite să asigure progresul continuu al agriculturii socialiste, înflorirea 

satelor, să contribuie la creșterea bunăstării întregului nostru popor.Cooperativa noastră se află în al 14-lea an de activitate. Ea are o suprafață de 2 330 ha de teren a- gricol, în marea majoritate situat în zonă de deal, cu fertilitate relativ scăzută. Conștienți că dezvoltarea proprietății cooperatiste constituie izvorul creșterii nivelului nostru de viață, noi am acordat o mare atenție fondului de acumulare. în continuare, vorbitorul a arătat că în anul 1963 s-a repartizat pentru fondul de acumulare 19,4 la sută din valoarea producției nete, în anul următor 21,5 la sută, iar în 1965 — aproape 25 la sută. Ca urmare, fondul de bază a crescut de la 281 000 lei la 100 ha teren agricol cît era în 1963, la 410 000 lei. Aceasta a permis să se ia măsuri mai bune pentru sporirea producției vegetale și animale. De asemenea, el a subliniat faptul că permanentizarea cadrelor — vechimea brigadierilor fiind în medie de peste 8 ani, iar a șefilor de echipă de 4—5 ani — a permis o temeinică organizare a muncii.Măsurile de fertilizare și corectare a acidității solului, organizarea mai bună a muncii și efectuarea lucrărilor la timp și de calitate au avut drept rezultat obținerea de producții sporite. Față de anul 1963, în anul 1965 producția la grîu a crescut cu aproape 1 000 kg la hectar, la porumb cu 420 kg, la floarea-soarelui cu 250 kg, iar la sfecla de zahăr cu 5 700 kg.Prin exemple sugestive, vorbitorul a scos apoi în evidență eficiența valorificării terenurilor de coastă, improprii culturii cerealelor, prin plantarea lor cu pomi fructiferi. O atenție deosebită se va a- corda sectorului zootehnic. în continuare vorbitorul a spus : Ne-am preocupat de sporirea bazei furajere nu prin extinderea suprafețelor, ci prin creșterea producției la hectar. De pe cele 250 hectare cultivate cu trifoi și lucernă am obținut cantitatea de 1 620 tone fîn, adică mal mult ca în anul 1962 cu peste 1 000 tone, de pe o suprafață aproape egală.Din acest exemplu rezultă că prin extinderea unor culturi furajere de mare producție și cu valoare nutritivă sporită se poate a- sigura o bază furajeră corespunzătoare atît pentru animalele proprietatea cooperativei, cît și pentru cele proprietate personală a membrilor cooperatori.Cooperatorii din Țibucani m-au însărcinat să exprim în numele lor, de la tribuna acestui for suprem de conducere și îndrumare a cooperativelor agricole de producție, adeziunea lor deplină, bucuria și satisfacția pentru crearea uniunilor cooperatiste.
Cuvîntul tovarășului 

Petre Mihalache 
delegat al cooperativei agricole 

din comuna Tirzii, 
regiunea lașiAm ascultat cu emoție expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu. Cînd s-a referit la viața din trecut a țăranilor noștri cred că fiecare dintre noi, cei prezenți în sală, ne-am amintit de viața părinților și bătrînilor noștri, iar cei mai în vîrstă de însăși viața lor. Gîndul meu s-a întors atunci cu ani în

de clăcași, cum seDin puținul cîștig strîngă și să-și facă sau să-și

urmă, cînd comuna noastră, Tîrzii Hușilor, era tare săracă. Aproape tot terenul era stăpînit de cei doi moșieri. Locuitorii de azi ai comunei au fost aduși de prin alte părți ca să le lucreze pămîntul. Deci a fost comună spune la noi. oamenii nu puteau să-și ei ceva, să se îmbrace, o casă mai omenească, poarte copiii la școli.Comuna cu casele mici, cioase, risipite pe dealuri înfățișare tristă. Să veniți deți astăzi. în locul căsuțelor de altădată s-au ridicat case încăpătoare, învelite cu țiglă. Pe acoperișurile a mai bine de jumătate dintre ele se telor ne. școli

sărăcă- avea o s-o ve-
înalță antenele apara- radio comună a treia și televiziu- există două în construc-

ție, un cămin cultural, cinematograf. Copiii multor țărani cooperatori învață la școli superioare. Am amintit toate acestea pentru că noi nu uităm ușor de unde am pornit. Noi nu uităm că nu am fi putut ajunge aici decît numai în alianță cu clasa muncitoare, sub conducerea înțeleaptă a partidului.în continuare,-vorbitorul s-a referit la faptul că pe terenurile în pantă, supuse eroziunii, obțin recolte tot mai mari. Pe aceste pă- mînturi, altădată sărace, am obținut în 1965 în medie la hectar 

2120 kg de grîu, 2 640 kg de porumb boabe, 1 300 kg de floarea- soarelui. Aceste rezultate se datoresc faptului că pe terenurile în pantă am trecut la executarea lucrărilor pe curbe de nivel, aplicînd sistemul culturilor în fîșii care stăvilesc eroziunea.Astăzi avem o plantație de viță de vie pe 120 ha și una de pomi pe 100 ha. în 1965 am obținut, în medie, peste 11 000 kg de struguri la ha la via intrată pe rod. Așadar, terenurile de coastă, unde în trecut nici oile nu găseau ce să pască, au început să ne dea venituri de circa 30 000 de lei la ha. De aceea, în anii următori vom extinde plantațiile de pomi și viță de vie pe terenurile ce nu se pretează culturilor cerealiere.în prezent, valoarea averii obștești a cooperativei noastre la suta de hectare este de peste 300 000 de lei. Găsim binevenită prevederea din proiectul de statut al cooperativei agricole de a se repartiza la fondul de acumulare 18—25 la sută din producția netă. Sîntem convinși că numai pe această cale vom putea dezvolta cooperativa noastră.Am obținut rezultate bune în creșterea producției vegetale și animale, în ridicarea nivelului nostru de viață. Eu aș asemui ceea ce am făcut noi pînă acum cu o haină bună, însă neterminată, care se găsește la proba a doua. Ca să vină bine, ea mai trebuie potrivită, a- justată, călcată. Vreau să spun că n-am făcut totul pentru sporirea producției la nivelul posibilităților existente. Mai avem încă rezerve în această direcție. Unele le putem valorifica singuri, altele numai în colaborare cu unitățile vecine.în încheiere, vorbitorul a făcut unele propuneri de acțiuni pentru realizarea cărora este necesar sprijinul Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție. 
Cuvîntul tovarășului

Ion Delcea
Erou al Muncii Socialiste, 

delegat al Uniunii raionale Craiova

Directivele Congresului al IX-lea al P.C.R. au stabilit sarcini de seamă și în domeniul mecanizării agriculturii, stațiunilor de mașini- și tractoare revenindu-le un rol tot mai însemnat în realizarea politicii partidului la sate.S.M.T. Cîrcea, unitate în care îmi desfășor activitatea, dispune, ca urmare a grijii partidului și statului pentru dezvoltarea continuă a bazei tehnico-materiale a agriculturii, de 287 tractoare, 134 combine, 375 semănători mecanice și alte mașini agricole, cu care deservim un număr de 29 cooperative agricole, care dețin o suprafață de peste 35 000 hectare de teren mecanizabil. Ca urmare a acestei dotări, încărcătura pe tractor fizic a scăzut de la 260 hectare, cît era în 1962, la 114 hectare în prezent, ceea ce ne-a permis să ridicăm gradul de mecanizare la 4,5 hectare arăturănormală pe hectarul fizic și săscurtăm durata de executare alucrărilor.Colectivul nostru de muncă a pus un accent deosebit pe îmbunătățirea calității lucrărilor executate, fapt ce a făcut ca an de an să crească producțiile medii pe hectar.Hotărîrea partidului și guvernului cu privire la premierea mecanizatorilor pentru lucrările de foarte bună calitate și pentru îndeplinirea și depășirea producțiilor planificate la principalele culturi, pe terenurile pe care lucrează, a constituit un stimulent important în executarea la timp și de bună calitate a lucrărilor agricole.Cu toate rezultatele obținute, noi sîntem conștienți că va trebui să perfecționăm în continuare metodele de muncă, să întărim răspunderea mecanizatorilor pentru ridicarea calității lucrărilor în vederea creșterii continue a producțiilor agricole. în acest sens, vorbitorul a relatat din experiența unității, care a organizat în cooperativele agricole preorășenești brigăzi de mecanizare completă, ce execută lucrări începînd de la pregătirea solului și pînă la transportul produselor la magazie.Consider ca o sarcină importantă de a munci mai mult în direcția valorificării judicioase a fondului funciar. Vorbitorul s-a referit apoi la sprijinul pe care trebuie să-l acorde mecanizarea în vederea extinderii suprafețelor irigate, propunînd ca Institutul de cercetări pentru mecanizarea a- griculturii să studieze posibilitatea adaptării unor dispozitive pe trac-
(Continuare în pag. a III-a)
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LUCRĂRILE CONGRESULUI COOPERATIVELOR AGRICOLE DE PRODUCȚIE
(Urmare din pag. a Il-a)torul „Universal" pentru forarea de puțuri.Aș vrea să arăt, a continuat vorbitorul, că actualul contract tip de lucrări încheiat între S.M.T. și cooperativele agricole, ținînd seama de noile documente care se adoptă, nu mai corespunde în etapa actuală și de aceea este necesară elaborarea unui nou tip de contract. în acesta propunem să se precizeze cu mai multă claritate obligațiile S.M.T. în ce privește executarea lucrărilor ca perioadă și indici de calitate, modalitatea și răspunderea pentru efectuarea recepțiilor în strînsă concordantă cu noile regulamente de salarizare și premiere a mecanizatorilor. De ^asemenea, este bine să se menționeze ca obligație a cooperativei agricole asigurarea condițiilor pentru permanentizarea brigăzilor de tractoare.în prezent, cooperativele agricole de producție dispun de un parc important de mașini și utilaje proprii; la întreținerea și reparația lor se întîmpină greutăți. Apreciez binevenită propunerea făcută în raportul tovarășului Va- sile Vîlcu ca pentru început această problemă să fie rezolvată prin S.M.T. și Uzinele de reparații.în numele mecanizatorilor din unitatea și regiunea noastră, ne angajăm să depunem toate eforturile și priceperea pentru a transpune în viață măsurile pe care le va adopta Congresul.
Cuvîntul tovarășului 

Gheorghe Necula 
prim-secretar al Comitetului 
regional București al P.C.R.La începutul cuvîntării sale, vorbitorul a subliniat că, stabilind liniile directoare ale progresului continuu al economiei noastre naționale, căile înfloririi multilaterale a societății socialiste, Partidul Comunist Român acordă o atenție deosebită, alături de celelalte ramuri economice, dezvoltării agriculturii țării. Sarcini de mare însemnătate revin regiunii București — cea mai mare regiune a- gricolă a țării — căreia i se cere să contribuie pe măsura posibilităților ei la satisfacerea cu produse agricole a nevoilor economiei naționale.în adunările generale ale cooperativelor și apoi în conferințele raionale și conferința regională, membrii cooperatori și-au exprimat totala lor adeziune la măsurile inițiate de partid, manifes- tîndu-și totodată recunoștința pentru grija cu care sînt înconjurați, pentru perspectivele luminoase deschise agriculturii socialiste a regiunii.Ca urmare a înfăptuirii politicii partidului și guvernului, numai pe ogoarele cooperativelor agricole din cuprinsul regiunii lucrează în prezent aproape 8 200 tractoare, peste 7 500 semănători mecanice, 4 500 combine pentru păioase și alte numeroase mașini agricole. Folosind cu pricepere baza teh- .hico-materială și creditele acordate de stat, țărănimea cooperatistă a reușit să obțină an de an producții tot mai mari, să întărească și să dezvolte puterea economică a cooperativelor agricole.Rezultatele mereu mai bune în producție au făcut posibilă sporirea anuală a veniturilor, dezvoltarea proprietății cooperatiste, creșterea valorii zilei-muncă.La sfîrșitul anului 1965, averea obștească a cooperativelor agricole din regiunea București se ri

dică la peste 2,6 miliarde lei, din care fondul de bază reprezintă 1,7 miliarde lei. cu 15 Ia sută mai mult față de anul precedent.în continuare, vorbitorul s-a referit la perspectivele extinderii mecanizării, chimizării și irigațiilor pe ogoarele unităților agricole din regiune. Irigațiile au o deosebită importanță mai ales pentru unitățile aflate în Bărăgan, unde există un regim scăzut și neuniform de precipitații. Pînă în prezent, în regiunea noastră s-au amenajat pentru irigații 61 500 ha, din care în cooperativele agricole de producție 37 700 ha. Recoltele de pe aceste terenuri evidențiază o dată mai mult faptul că ■ de extinderea suprafețelor amenajate pentru irigații depinde în mare măsură valorificarea njai deplină a potențialului de producție al, solurilor din zonele secetoase. Pe terenurile irigate. cooperativele agricole Mos- tiste si Ileana din raionul Leh- liu. Făcăieni și Progresul din raionul Fetești au obținut cîte 82 O0O pînă la 90 000 kg de lucerna masă verde la hectar, iar numeroase alte cooperative au obținut producții mari la cultura sfeclei de zahăr și a legumelor.Din studiile efectuate pînă în prezent rezultă că în regiunea București sînt condiții ca în anii 

cincinalului să se extindă irigațiile pe încă 53 000 de hectare. Multe cooperative agricole de producție au o experiență destul de bogată în folosirea apei provenite din izvoare, ploi și topirea zăpezilor. Aceasta este acumulată în mici bazine de retenție, executate pe firul văilor, în albiile părăsite ale cursurilor de apă sau în depresiuni. Alte cooperative care nu au în apropiere cursuri de apă folosesc pentru irigații apa din pînza freatică, construind baterii de puțuri, care de asemenea se execută cu cheltuieli foarte mici.în continuare, vorbitorul a arătat că în problema sporirii numărului de mașini și tractoare, corespunzător cu nevoile regiunii, precum și în ce privește executarea lucrărilor de irigații, în îndrumarea tehnică și execuția proiectelor necesare, organele locale nu au simțit încă sprijinul concret și susținut din partea Consiliului Superior al AgriculturiiReferindu-se, în continuare, la rolul deosebit de important al uniunilor cooperativelor agricole, vorbitorul a spus : Comitetul regional, cît și comitetele raionale de partid s-au preocupat îndeaproape și cu multă grijă de constituirea acestor uniuni, ajutîndu-le ca de la început să desfășoare o muncă rodnică. Sîntem hotărîți ca și în viitor să ajutăm uniunile cooperatiste să se consolideze, să capete experiență, să poată rezolva eficient și operativ cerințele producției agricole, nevoile economice și sociale ale cooperativelor agricole. De asemenea, vom munci în continuare pentru întărirea organizațiilor de partid de la sate pentru îmbunătățirea metodelor și stilului lor de muncă, pentru creșterea capacității lor de a mobiliza țărănimea cooperatistă la îndeplinirea sarcinilor puse de partid.
Cuvîntul tovarășului 

Gheorghe Goina
Erou al Muncii Socialiste, 

delegat al cooperativei agricole 
Sintana, regiunea CrișanaȚăranii cooperatori din Sîntana mi-au încredințat sarcina să exprim hotărîrea lor fermă de a traduce în viață măsurile stabilite de partid pentru înflorirea continuă a agriculturii. Ca multe alte uni

tăți din țară, și cooperativa noastră a cunoscut o continuă dezvoltare. De la an la an, producția a- gricolă a sporit, iar o dată cu a- ceasta și bunăstarea cooperatorilor. Prin extinderea mecanizării și chimizării, prin aplicarea agrotehnicii la nivel tot mai înalt, anul trecut am obținut o producție medie de 2 720 kg grîu și peste 3 500 kg porumb la ha. Țin să subliniez că producțiile medii obținute în ultimii ani la principalele culturi depășesc de două ori nivelul recoltelor realizate în comuna Sîntana înainte de cooperativizare. S-a dezvoltat continuu și zootehnia. Din această ramură am obținut anul trecut aproape 3 000 000 lei.Averea obștească a cooperativei a crescut continuu, ajungînd în prezent la peste 20 000 000 lei. Acumulările făcute au fost folosite în scopuri productive, în ramuri cu o mare eficiență economică. De e- xemplu, in ultimii trei ani am investit numai în construcția a 3 hectare de sere peste 6 000 000 lei. După calculele făcute, veniturile a- nuale de la sere vor fi de peste 4 000 000 lei.Consiliul de conducere al cooperativei și-a pus în centrul preocupărilor sale extinderea irigațiilor. La Sîntana apele curgătoare lipsesc. Pînza de apă freatică se află însă la o adîncime de 5—7 metri. Din această sursă am irigat 340 hectare. Fîntînile pentru irigat le executăm din tuburi suprapuse de beton, ele au o adîncime medie de 12 metri. Datorită sporurilor mari de producție ce se obțin, cheltuielile efectuate se amortizează încă din primul an. Pe aceste suprafețe am înregistrat sporuri însemnate de producție. La porumb boabe am obținut cîte 7 103 kg la hectar, iar la sfecla de zahăr producția medie de pe cele 60 hectare irigate a fost de 43 000 kg. Cooperativa noastră a cultivat legume pe 80 hectare, irigate în cîmp și pe 11 400 mp de sere și răsadnițe. De pe această suprafață am realizat 4 520 000 lei, ceea ce reprezintă o treime din totalul celor peste 13 000 000 lei, obținuți anul trecut. Numai roșiile recoltate de pe un hectar de seră au adus un venit de 1 450 000 lei.în acest an ne propunem să mărim suprafața irigată cu încă 100 hectare. Prin executarea canalului Mureș-G.A.S. Scînteia vom putea mări suprafața irigată la cel puțin 1 000 de ha. Ținînd seama de experiența noastră și de avantajele mari pe care le aduce irigarea cul

turilor, propun ca specialiștii să studieze posibilitățile de extindere a irigațiilor din pînza de apă freatică și să indice concret cele mai eficiente măsuri.O atenție deosebită acordăm traducerii în viață a prevederilor din statutul Casei de pensii ce va fi votat la prezentul congres. înce- pînd cu acest an, am prevăzut în planul de producție și financiar să reținem pentru fondul de pensii 3,5 la sută din valoarea producției globale. De asemenea, pentru întregirea pensiei în bani, ca și pînă acum, vom reține 4 la sută din producția de grîu și porumb.în încheiere, vorbitorul a spus : cooperatorii din Sîntana au avut marea cinste de a primi, la începutul acestui an, vizita iubiților noștri conducători de partid și de stat, de la care am primit prețioase indicații cu privire la bunul mers al cooperativei noastre. Traducerea în viață a acestor indicații, precum și a prevederilor referitoare la organizarea și retribuirea muncii, dezvoltarea averii obștești și altele, sintetizate în proiectele de statut, vor contribui la mobilizarea activă a tuturor cooperatorilor pentru obținerea unor rezultate tot mai bune.
Cuvîntul tovarășului 
Laurențiu Schopp 

delegat al cooperativei agricole 
din Alțina, regiunea BrașovȚăranii cooperatori din Alțina și-au exprimat acordul deplin pentru crearea uniunilor cooperatiste raionale și regionale și a Uniunii Naționale, care vor asigura rezolvarea multor probleme pe care le ridică dezvoltarea agriculturii noastre.Cooperativa din comuna Alțina — care reprezintă familia unită a oamenilor muncii români și germani — a obținut an de an succese importante pe .calea dezvoltării sale. în cei 16 ani de la înființare, fondul de bază a crescut la 6 092 000 lei, iar valoarea proprietății obștești a depășit 8 600 000 lei.Situată în zona de deal, cooperativa noastră are condiții favorabile creșterii animalelor. Tocmai de aceea ne-am concentrat atenția asuprii dezvoltării sectorului zootehnic, principal izvor de venituri bănești în cadrul unității noastre. Avem 13 grajduri care adăpostesc 1100 taurine, 2 maternități și 4 îngrășătorii pentru porci și alte construcții zootehnice.în continuare vorbitorul a arătat că în anii trecuți nu se realizau sarcinile planificate, datorită mai ales deficiențelor în asigurarea bazei furajere și instabilității îngrijitorilor. în anul 1965 aceste neajunsuri au fost în bună măsură înlăturate. în sectorul zootehnic au fost îndrumați să lucreze cei mai buni cooperatori. De asemenea, ne-am ocupat în mod special să asigurăm îngrijitorilor condiții corespunzătoare de muncă, prin mecanizarea unor lucrări cum sînt a- dăpatul animalelor, prepararea furajelor etc.La întocmirea planului anual de producție s-a acordat atenție deosebită asigurării bazei furajere. în acest scop s-au luat măsuri de îmbunătățire a sortimentului de nutrețuri prin extinderea trifoiului și lucernei și amplasarea rațională a culturilor. Aceasta a avut drept rezultat obținerea unor producții sporite de furaje și de calitate mai bună. Totodată s-au luat măsuri pentru buna gospodărire a furaje

lor. La fiecare specie și categorie de animale consumul se face pe baza rațiilor întocmite periodic, în funcție de nutrețurile existente.Ca urmare a acestor măsuri și a strădaniei cooperatorilor, în anul trecut au fost depășite prevederile planului de producție. Am avut stabilit să realizăm din zootehnie un venit de 1 358 700 Iei și am obținut 2 075 185 Iei, în special datorită faptului că planul la lapte pe vacă furajată a fost depășit cu peste 500 litri.Cooperatorii din Alțina, convinși de importanța sectorului zootehnic, nu se vor opri la rezultatele obținute pînă în prezent. Pe 450 de hectare de finețe naturale am executat deja lucrări de curățire și îngrășare. Ținînd seama de indicațiile cuprinse în Directivele celui de-al IX-lea Congres al partidului și folosind condițiile create, ne-am propus ca pînă în 1970 să sporim numărul de vaci la 620. a- proape dublu față de efectivul existent, și să ridicăm producția de lapte la 3 000 litri pe vacă furajată. Totodată, vom mări cantitatea de produse pe care le vom vinde statului.în încheiere, vorbitorul, arătînd că au început cu bine noul an, a spus : în primele două luni ale a- cestui an îngrijitorii de animale au livrat Ia contract peste plan cantitatea de 31 800 litri lapte.

Cuvîntul tovarășului 
Mihai Marinescu

ministrul industriei 
construcțiilor de mașiniîn cuvîntul meu, a spus vorbitorul, aș vrea să mă refer la contribuția adusă de industria construcțiilor de mașini în dezvoltarea bazei tehnice materiale a agriculturii și la măsurile preconizate pentru a se asigura înzestrarea în continuare a sectorului agricol cu mașini și utilaje de înalt nivel tehnic, care să contribuie la o mecanizare mai avansată și la sporirea productivității* muncii agricole.în perioada planului de șase ani, industria de tractoare a înregistrat o creștere a producției de 44 la sută, iar industria constructoare de mașini agricole și-a dublat producția. Pînă la sfîrșitul anului 1965 au fost introduse în producție de se

rie patru noi tipuri de tractoare și 103 tipuri de mașini și utilaje agricole, destinate pregătirii și fertilizării solului, întreținerii culturilor și combaterii dăunătorilor, recoltării cerealelor păioase și a porumbului, pregătirii furajelor, mecanizării diferitelor lucrări a terenurilor irigate și altor activități agricole. Un progres însemnat s-a obținut și în asimilarea și introducerea în exploatare a instalațiilor complexe destinate sectorului zootehnic, îndeosebi pentru creșterea păsărilor și îngrășarea industrială a porcilor.Asemenea realizări constituie pentru muncitorii, inginerii și tehnicienii industriei constructoare de mașini un imbold în munca de viitor.Vorbitorul a arătat totodată că ritmul de însușire a noilor mașini agricole nu a fost totdeauna satisfăcător, că unele din produsele însușite mai prezintă defecțiuni calitative. în campaniile agricole s-a resimțit lipsa unor piese de schimb, pe care întreprinderile nu le-au asigurat în sortimentul, calitățile și termenele solicitate.Aceste aspecte vor trebui să facă obiectul unei preocupări mai atente a conducerii ministerului pentru ca, împreună cu Consiliul Superior al Agriculturii, să găsim căile' cele mai bune pentru soluționarea lor.Specialiștii din industria construcțiilor de mașini, în colaborare cu Consiliul Superior al Agriculturii, au elaborat programul de însușire în fabricație, în decursul planului cincinal, a peste 100 noi tipuri de mașini agricole, tractoare și instalații adecvate agriculturii noastre. Printre noile mașini ce urmează a fi însușite exemplificăm : noile tipuri de tractoare adaptate culturilor tehnice, lucrărilor în legumicultura, viticultură și pomicultură, combine autopropulsate de mare productivitate pentru recoltat cereale păioase și porumb boabe, mașini pentru cultura sfeclei de zahăr, cartofului și florii-soarelui, seturi de mașini pentru administrarea îngrășămintelor chimice, mașini pentru mecanizarea lucrărilor din zootehnie, irigații etc. Urmează să se asimileze utilaje și instalații de irigare prin aspersiune, instalații complexe pentru sectorul zootehnic ș.a.Câ urmare a programului amplu de diversificare și de modernizare a producției de mașini agricole, în anul 1970 producția de tractoare și mașini agricole va fi cu 70 la sută mai mare decît în anul 1965. în ce privește producția de piese de schimb s-au luat măsuri încă din acest an ca livrările să fie cu 25 la sută mai mari decît în anul trecut, urmînd ca în anul 1970 să prezinte o creștere de peste 85 la sută, ceea ce va permite o livrare mai bună a acestora către unitățile agriculturii.Considerăm necesar ca pentru a diminua volumul de piese de schimb necesare bunei funcționări a mașinilor în exploatare, specialiștii ministerului nostru, împreună cu organele Consiliului Superior al Agriculturii și cu concursul Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole, să întocmească instrucțiuni detaliate privind exploatarea și întreținerea mașinilor, instrucțiuni care să fie însușite temeinic de cei care le folosesc. Această sarcină apare cu atît mai necesară cu cît în anii următori se vor asimila mașini cu tehnicitate și complexitate ridicată.
Cuvîntul tovarășului 

Paul Kereki 
delegat al cooperativei agricole 

din comuna Mihai Viteazu, 
regiunea ClujExperiența sectorului cooperatist al agriculturii noastre socialiste dovedește că buna organizare 

a muncii este un factor hotărîtor în obținerea de producții și venituri ridicate.Așa cum se arată în proiectul de statut, cooperativa agricolă își organizează acele ramuri de producție, vegetală și animală, care să asigure folosirea cît mai deplină a pămîntului, a celorlalte mijloace de producție, a forței de muncă și a tuturor rezervelor pentru creșterea producției agricole și sporirea veniturilor.Cooperativa de producție din comuna Mihai Viteazu, regiunea Cluj, desfășurîndu-și activitatea în zona de aprovizionare a orașului Turda, și-a organizat producția corespunzător condițiilor și cerințelor acestei zone, dezvoltînd îndeosebi legumicultura și creșterea animalelor de producție. Aceste sectoare ne-au adus cele mai importante venituri bănești. Din totalul de venituri bănești, 34 la sută au provenit din legumicultură și 31 la sută din sectorul zootehnic. Acest lucru a fost posibil și datorită producțiilor mari obținute. Astfel, în legumicultură am realizat la hectar 25 473 kg roșii, 24 980 kg ceapă, 20 000 kg rădăci- noase și altele. De la fiecare vacă furajată am muls în medie 2100 litri lapte, valorificînd pe bază de contract cantitatea de 3 485 hl.Cu ocazia vizitei făcute în unitatea noastră de către conducătorii de partid și de stat, în luna noiembrie 1965, pe bună dreptate ni s-a arătat că producția de lapte ar fi fost mult mai mare dacă acordam atenția cuvenită creșterii ponderii vacilor de lapte în totalul bovinelor. în anul trecut, în efectivul de 910 bovine aveam numai 253 vaci cu lapte, reprezentând 28 la sută din total. Dacă am fi avut 50 la sută vaci de lapte din totalul bovinelor am fi realizat în plus peste 2 200 hl lapte.Arătăm în fața congresului că, pe baza indicațiilor primite atunci, am studiat profund această problemă, adoptând măsuri care vor face posibil ca în 1968 numărul vacilor să ajungă la 500 capete din totalul de 1 030 bovine.Experiența ne-a arătat că dezvoltarea cooperativelor agricole de producție din zona preorășenească depinde într-o mare măsură și de buna organizare a muncii, deoarece, după cum se știe, în aceste cooperative există un număr mai 

redus de brațe de muncă. în ce privește organizarea muncii, noi am avut în vedere permanentizarea brigăzilor de producție. în ultimii ani, în cadrul brigăzilor am întărit rolul șefilor de echipă, întrucît ei sînt aceia care stau cel mai mult timp în mijlocul cooperatorilor, în- drumînd și controlînd activitatea acestora. Pentru a mări răspunderea personală a membrilor cooperatori față de calitatea muncii și pentru a se putea asigura creșterea cointeresării lor materiale, suprafețele ocupate de plantele prășitoare, inclusiv legumele, au fost împărțite în cadrul echipelor pe familii.în cooperativa noastră a dat rezultate bune constituirea unor brigăzi mixte de cîmp și legumicole. în acest fel am reușit să evităm golurile de muncă ce se iveau în sectorul de cîmp și să folosim rațional brațele de muncă.De aceea, sîntem întrutotul de acord cu prevederile proiectului de statut, care arată că în fiecare cooperativă adunarea generală analizează și aprobă formele de organizare a muncii. Dezbătând proiectul de statut al cooperativei agricole, cooperatorii noștri și-au manifestat aprobarea față de prevederile sale.Consider că proiectul de statut supus aprobării congresului nostru va duce la întărirea întregii activități economico-organizatorice și social-culturale a cooperativelor a- gricole de producție.
Cuvîntul tovarășului 

Ion Moldovan , 
delegat al cooperativei agricole 

din Reghin, regiunea 
Mureș-Autonomă MaghiarăPînă în anii regimului nostru, țărănimea n-a fost niciodată chemată să participe la treburile țării. Țăranul, fie el român sau maghiar, n-a fost vreodată întrebat cum va fi viitorul său, a fost obligat doar să muncească, a fost exploatat și jecmănit. Nu o dată domnii au strîmbat din nas atunci cînd au venit în atingere cu un pălmaș prost îmbrăcat, transpirat, muncit din greu. Comparați acum acest trecut al inegalității cu noua situație a țărănimii noastre. Tată, aci, în acest for, țăranii își hotărăsc, după sfatul înțelept al partidului, un destin fericit. Mă cuprinde un sentiment puternic, acela al demnității 

omului, al omului care se vede respectat și cinstit pentru munca sa. Acest sentiment este propriu tuturor cooperatorilor noștri.Vorbitorul s-a referit apoi la prevederea cuprinsă în proiectul de statut al cooperativei agricole cu privire la lărgirea cointeresării materiale a cooperatorilor în sporirea producției agricole, prin generalizarea sistemului de retribuție suplimentară a muncii, în raport

de producția obținută. El a arătat că în cooperativa de producție Reghin, după ce s-au studiat posibilitățile de aplicare a retribuției suplimentare, s-a trecut la introducerea acestei forme de cointeresare atît la culturile prășitoare, cît și în ramura creșterii animalelor.Membrii cooperatori au apreciat mult această metodă de apreciere a calității muncii lor, au lucrat cu interes sporit deoarece au știut că activitatea depusă va fi bine răsplătită. în mod firesc, recoltele au sporit mult. La cultura porumbului, de exemplu, cooperativa noastră a obținut în 1965 o producție medie de 3 150 kg la hectar, cu 800 kg mai mult decît în 1964. După recoltare, oamenii au fost mulțumiți. Pe lîngă cantitățile de produse repartizate pentru zilele-muncă efectuate, ei au primit drept retribuție suplimentară 40 la sută din depășirea de plan, așa cum a stabilit adunarea generală.Rezultate deosebite am obținut prin lărgirea cointeresării materiale a cooperatorilor și în ramura creșterii animalelor. Noi avem 389 bovine, din care 200 sînt vaci și ju- ninci gestante. Ca urmare a îngrijirii lor mai atente, în 1965, producția medie de lapte pe vacă furajată a sporit la 2 120 litri, cu 420 litri mai mult decît s-a planificat. Retribuirea suplimentară s-a dovedit un factor deosebit de mobilizator și de eficient. Ajunge să amintesc faptul că sumele și produsele alocate drept. retribuție suplimentară au sporit valoarea zilei-muncă cu mai mult de 6 leiȚinînd seama de aceste realizări, consiliul de conducere al cooperativei noastre va stărui ca în acest an să aplice întocmai prevederile noului statut ce va fi aprobat de Congres. Retribuția suplimentară în raport de producție va fi generalizată. în același timp, împreună cu inginerul nostru vom intensifica acțiunile de ridicare a nivelului de cunoștințe profesionale ale cooperatorilor, îi vom antrena și ajuta mai îndeaproape în aplicarea regulilor agrozootehnice avansate, pentru obținerea unor rezultate superioare celor înregistrate pînă acum,O altă problemă cuprinsă în proiectul de statut și la care vreau să mă refer o constituie activitatea comisiei de revizie. în cooperativa noastră comisia de revizie este formată din cei mai buni gospodari, conștienți de însemnătatea apărării avutului obștesc. Comisia de revizie, prin verificările făcute și rapoartele trimestriale și anuale prezentate în adunările generale, ne-a ajutat la gospodărirea mai bună a furajelor și la păstrarea în bune condiții a inventarului agricol și a evidenței bunurilor înmagazinate. De aceea, sînt întrutotul de acord cu prevederile proiectului de statut al cooperativei agricole, cuprinse în articolele 35 și 36, cu privire la activitatea comisiei de revizie.Cooperatorii din unitatea noastră au dezbătut cu viu interes proiectele de statut — al cooperativelor agricole, al Uniunilor cooperatiste și al Casei de pensii — expri- mîndu-și adeziunea lor deplină față de prevederile lor și angajîndu-se totodată să lupte neobosit pentru întărirea economico-organizatorică a cooperativei, pentru o participare mai bună la muncă și la ridicarea producției agricole vegetale și animale.Ne exprimăm din inimă aprobarea față de măsurile de însemnătate deosebită stabilite în acest Congres și hotărîrea de a munci cu multă rîvnă pentru traducerea în viață a mărețelor obiective fixate de cel de-al IX-lea Congres al P.C.R.
Cuvîntul tovarășului 

Simion Uscat 
delegat al cooperativei agricole 

Cilnic, regiunea HunedoaraSînt cooperator de 11 ani, iar de mai bine de 9 ani lucrez în sectorul zootehnic ca îngrijitor mulgător. Am îndrăgit această meserie atît de frumoasă și plină de satisfacție.Partidul m-a ajutat să învăț me

reu și să aplic în viață cele învățate. M-am străduit să fac așa. Am avut posibilitatea să particip la Consfătuirea pe țară a țăranilor cooperatori din decembrie 1961. Atunci am raportat că în 1961 am obținut la grupa de vaci pe care o îngrijeam o producție de 3 800 litri de lapte de la fiecare vacă furajată.Tot la această consfătuire mi-am luat angajamentul să ajung în 1965 să obțin de la fiecare vacă furajată din lotul meu cîte 5 000 litri lapte.Drumul spre realizarea acestui angajament nu mi-a fost ușor, dar comuniștii m-au încurajat, specialiștii mi-au dat învățăminte, iar consiliul de conducere m-a ajutat. Știind că un comunist nu are voie să dea înapoi, am luptat cu hotă- rîre ca să-mi țin „vorba dată". Acest angajament l.am realizat și depășit, încheind anul 1965 cu 5 116 litri lapte de la fiecare vacă furajată. (Aplauze).Mulți m-au întrebat — și o să mai întrebe cu siguranță — cum am făcut acest lucru ? în primul rînd, am căutat stăruitor să cunosc bine fiecare animal, pretențiile lui de hrană și întreținere, puterea de producție. Cunoscînd bine toate a- cestea, m-am îngrijit continuu ca posibilitățile productive ale animalelor să fie folosite și valorificate cît mai bine. Am aplicat o furajare diferențiată, progresivă. Prin această metodă am putut alege animalele recordiste. Tineretul femei provenit de la aceste vaci l-am crescut și urmărit cu mare atenție, tot timpul, pînă cînd a intrat în iotul de producție, înlocuind vacile mai slab productive. Desigur, în vederea realizării acestui obiectiv a fost nevoie să se țină o evidență precisă a producției zilnice de lapte pentru fiecare animal în parte. La fel am ținut seama de furajele consumate.Ca urmare a muncii de selecție desfășurate am reușit să-mi formez pînă la începutul anului 1965 un lot de mare productivitate. Am văzut că este important ca animalele să se deprindă cu omul, iar omul să le trateze cu blîndețe și dragoste, ele să fie hrănite, îngrijite și mulse după un program zilnic.în primăvară arn trecut din timpuriu la furajarea treptată cu masă verde ca : secară și lucernă, pregătindu-le astfel pentru perioada de pășunat. în sezonul de vară, pentru a evita arșița, am a- plicat pășunatul de noapte și tot timpul am asigurat cu apă animalele, ori de cîte ori s-a simțit nevoia.Prin aplicarea metodei de însă- mînțări artificiale am obținut an de an de la fiecare vacă cîte un vițel. Mulsul l-am făcut zilnic de două-trei ori în funcție de producția vacilor. De cînd sînt îngri

jitor-mulgător n-am avut nici un fel de mortalitate la viței.Aplicînd această metodă, de la unele vaci am obținut producții de 6 786 pînă la 8 825 litri lapte.Iată pe scurt cum am muncit și ce am făcut pentru obținerea producției de peste 5 100 litri lapte de la fiecare vacă furajată.Experiența pe care am căpătat-o, am căutat tot timpul s-o împărtășesc tovarășilor mei din sectorul zootehnic, ceea ce a făcut ca producția de lapte obținută an de an în cooperativa noastră să depășească 2 600 litri lapte pe cap de vacă furajată. Mulți îngrijitori luptă să mă ajungă din urmă cu producțiile. Astfel. îngrijitorul Bărbuș Gheorghe în anul 1965 a obținut de la fiecare vacă furajată o producție de peste 3 800 litri, Suster Mihai aproape 3 000 litri și alții.De asemenea, alte cooperative au făcut schimb de experiență cu cea din Cîlnic. sporind și ele producția de lapte.Pentru munca depusă și rezultatele obținute, a continuat vorbitorul, am fost retribuit în anul 1965 ■ cu 900 zile-muncă. pentru care am primit 3 400 kg grîu. t 500 kg porumb. 1 300 kg cartofi și 13 500 lei din care 6 500 lei ca retribuție suplimentară pentru depășirea producției planificate.Sînt fericit că particip și eu la acest Congres plin de învățăminte, care va adopta măsuri importante pentru dezvoltarea pe mai departe a agriculturii cooperatiste și unde se alege organul central propriu al cooperativelor agricole de producție' din tara noastrăCu multă atenție am ascultat expunerea făcută de tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, și celelalte materiale cu care sînt de acord și le aprob cu multă căldură.



PAGINA 4 SCINTEIA

LUCRĂRILE CONGRESULUI COOPERATIVELOR AGRICOLE DE PRODUCȚIE
Cuvintul tovarășului 
Gheorghe Almăjan

membru al cooperativei agricole 
Berliște, regiunea BanatAm venit aci din toate colțurile țării, țărani cooperatori, de toate vîrstele, de toate naționalitățile, ca să luăm parte la lucrările primului Congres al Uniunii Naționale a cooperativelor de producție, congres care are o importanță deosebită în viața poporului nostru și va arăta căile pe care trebuie să merjem în viitor pentru ridicarea agriculturii noastre socialiste la o treaptă superioară.Nu sînt om tocmai tînăr. în anul acesta împlinesc 67 de ani. M-am născut sărac, am trăit o vreme sărac și-aș fi murit sărac ca părinții, moșii și strămoșii mei. însă datorită partidului, conducerii sale, care s-a îngrijit de starea țărănimii și la Plenara din 3—5 martie 1949 ne-o arătat calea spre belșug și fericire, trăiesc azi o altă viață. Sînt membru al cooperativei de producție „Unirea" din comuna Berliște, raionul Oravița, regiunea Banat. Am muncit de la începutul cooperativei, adică de la înființarea ei și muncesc și astăzi. Am căutat în toți acești ani să fac lucrări de calitate bună, înțelegînd că prin aceasta contribui și eu la întărirea economică și organizatorică a cooperativei noastre și la ridicarea buneistări a membrilor noștri cooperatori.Aș vrea să arăt Congresului că în unitatea noastră de multe ori am întîmpinat și greutăți și de multe ori am ajuns și la neînțelegeri, prin faptul că atunci cînd s-o planificat producțiile, după mine, mi s-o părut că sînt prea

mici: 3 500—4 000 kilograme știu- leți la hectar. O parte din membrii cooperatori și cîțiva din membrii consiliului de conducere în loc să privească înainte și să ia exemplu de la fruntașii din cooperativele agricole care au obținut producții mari au șovăit. Eu, care am citit în cărți, am citit broșuri, reviste, am luat parte cu regularitate la cursurile agrozootehnice, mi-am dat seama că în condițiile în care se găsește cooperativa noastră, producțiile pot să fie mai mari și d-aci o venit necazul. Am propus consiliului de conducere ca să îmi repartizeze suprafața pe care voi lucra-o cu echipa și mi-am luat angajamentul că voi aplica pre a- ceastă suprafață întregul complex de lucrări agrotehnice ca să dovedesc că pămîntul nostru poate da roade mai bogate. Și-aci am întîmpinat greutăți, tovarăși. Cînd am mers în fața echipei și-am a- rătat angajamentul care mi l-am luat, că dacă mi se repartizează suprafață pe care să lucrez eu cu echipa, voi da peste plan 2 000 kilograme de porumb, echipa o stat pe loc și-o spus: „Dar dacă nu reușim să obținem producțiile pentru care te-ai angajat, o să rîdă toți membrii cooperatori din cooperativa noastră și membrii cooperatori din satele vecine, pentru că toți știu că echipa noastră o fost o echipă fruntașă. Și decît să ne facem de rîs toți, mai bine fă-te singur".Nu m-am lăsat învins. Am mers din nou la consiliul de conducere și-am arătat că echipa nu are înțelegere, că vom putea obține producțiile care m-am angajat, să ne ținem de 6 000 kilograme știuleți și am propus consiliului de conducere să-mi repartizeze o suprafață de teren pe care s-o lucrez și pe care să aplic întregu complex de lucrări agrotehnice și să dovedesc membrilor cooperatori care s-or îndoit că se pot obține producții mari. Si consiliul de conducere mi-o repartizat o suprafață de 3,25 hectare. Această suprafață am împărțit-o după cum urmează : 2 hectare și 25 de ari am repartizat-o pentru porumb, o jumătate hectar pentru sfeclă și o jumătate de hectar pentru floarea- soarelui. Și mi-am propus : acum voi aplica pre această suprafață tot ce-am învățat la cursurile a- grozootehnice, tot ceea ce-am învățat de la fruntașii recoltelor bogate.Și rezultatele or fost mulțumitoare. La sfîrșitul anului, cînd am cules porumbul, de pre suprafața cultivată, de 2 hectare 25 de ari, am obținut o producție de 10 666 kilograme de știuleți la hectar, față de 4 000 plan și 2 000 care m-am angajat să-i dau peste plan. 3 404 kilograme floarea-soarelui, fată de 1 200 planificat. 54 000 kilograme sfeclă la hectar — aceasta o fost rezultatul muncii mele pe lotul demonstrativ. Acei ce s-or îndoit, acei membri ai echipei mele care s-or îndoit la început că nu vom putea obține producțiile propuse. 

în anul care a urmat, au pornit cu toată convingerea înainte și pre întreaga suprafață care o revenit e- chipei mele am muncit în așa fel ca producțiile să fie mărite și rezultatele o fost mulțumitoare. Plan am avut 4 500 la hectar, iar noi am realizat pe întreaga suprafață 8 200 kilograme la hectar. La fel au muncit și celelalte brigăzi și în felul acesta cooperativa noastră an de an s-a dezvoltat. Și împreună cu dezvoltarea și întărirea cooperativei noastre, o crescut și bunăstarea membrilor cooperatori.Dacă în trecut în satul nostru oamenii n-or avut casă și îmbrăcăminte ca lumea, n-or avut bucurie, datorită grijii pe care ne-o poartă partidul astăzi membrii noștri cooperatori ș-or zidit case trainice, dîn material trainic, cărămidă și ciment, cu camere spațioase, mulți dintre membrii noștri cooperatori ș-or cumpărat mobilă nouă, aparate de radio, televizoare, frigidere, mașini de spălat rufe, mașini de cusut, biciclete, motociclete.Tovarăși, aș vrea ca să vorbesc puțin dăspre bucuria care o cuprins pe toți membrii noștri cooperatori atunci cînd au sosit ziarele cu proiectul de statut al Casei de pensii. Cînd ziarele or sosit și acolo a apărut Statutul casei de pensii, s-or făcut grupuri așa de oameni, or stat în jurul unui om care o citit și-or început să studieze, iar în ziua cînd consiliul de conducere o hotărît să se țină adunare ca să se dezbată în adunarea generală proiectele de statut al Casei de pensii, al cooperativelor de producție, al uniunilor raionale și regionale, națională, spun sincer că locuința sau localul unde-o fost adunarea generală era neîncăpătoare. Toți bătrînii, toate bătrîne- le, toți tinerii or venit cu mic cu mare s-audă proiectul dă statut al Casei de pensii. Bucuria o fost mare, și cu mare însuflețire am primit acest document de mare însemnătate în viața țărănimii noastre și îndeosebi în viața bătrînilor.Bătrînii noștri dîn cooperativă sînt hotărîți să lucreze în cadrul cooperativei, și pe lîngă munca care 
o prestează și pre lîngă pensia care o primesc, ei vor duce o viață liniștită, o viață fericită. Eu aș vrea să dau un exemplu aci dăspre un membru cooperator, ca să nu înșir mulți. Avem în cadrul cooperativei noastre un bătrîn care o împlinit vîrsta de 84 de ani. Acest bătrîn o lucrat de la înființarea cooperativei și pînă în anul 1965. în anul 1965 o efectuat după puterile lui 156 zile-muncă. Adunînd produsele care le-o primit pentru zilele efectuate, plus ajutorul de bătrînețe, acestui bătrîn i-o revenit în anul 1965 cantitatea de 518 kilograme grîu, 874 kilograme porumb știuleți, 1 400 lei. M-am adresat acestui bătrîn și l-am întrebat: „Ce părere ai asupra hotărîrilor luate de partid cu pensionarea bătrînilor ?“. Mi-o spus așa în graiul lui bătrînesc : „Mulțumesc din inimă partidului care se îngrijește de noi, bătrînii, ca s-avem o viață, o bătrînețe liniștită și fericită". A mai arătat bătrînul ăsta că și-o făcut o socoteală personală. „Acum pîinea mi-e asigurată — spune el. Bani am să-mi cumpăr haine, am bani să-mi cumpăr și tutun și să beu în fiecare zi cîte-un deț de răchie". Așa bătrînețe mai spun și eu, pentru că acest bătrîn el și bătrînii lui, și străbătrînii lui o dus o viață grea.Bucuria nu este numai în inima bătrînilor, bucuria a cuprins întregul popor din cooperativa noastră de producție, tineri și bătrîni, care privesc cu încredere viitorul, știind că bătrînețele lor vor fi asigurate, că vor duce o viață fericită.Ca închiere, mulțumesc din suflet conducerii partidului pentru grija care o poartă țărănimii cooperatiste, pentru fericirea bătrînețe- lor noastre, și-mi iau angajamentul în fața Congresului, cu toate că sînt socotit după ani bătrîn, dar eu mă consider încă tînăr, că voi munci cu toată puterea mea, cu toată priceperea mea pentru mărirea producției, pentru întărirea e- conomică organizatorică a cooperativei noastre de producție și pentru desăvîrșirea construcției socialismului în scumpa noastră patrie, Republica Socialistă România.
Cuvintul tovarășului

Alecu Crăciun
delegat al cooperativei agricole 

din comuna Băleni, 
regiunea GalațiSînt nespus de bucuros că mi-a fost acordată cinstea de a participa la Congresul de constituire a Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, eveniment de o deosebită importanță pentru viața și activitatea țărănimii noastre cooperatiste. Din expunerea prezentată de tovarășul Ni- colae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, am reținut și faptul că pentru consolidarea cooperativelor agricole situate în zona de deal este necesar să dezvoltăm acele ramuri de producție care valorifică cel mai bine condițiile naturale. Cooperativa noastră este a- șezată în zona deluroasă a raionului Bujor. După ce a făcut un scurt istoric al Bălenilor, vorbitorul a spus : De multe ori pămîntul nu înapoia țăranului nici samînța. A- cum, locuitorii comunei fac parte din marea familie a țăranilor cooperatori care muncesc laolaltă peste 

4 800 ha teren, au o avere obștească de 13 500 000 lei și condiții de viață din ce în ce mai bune. în ultimii ani la Băleni s-au construit peste 500 de case, un cămin cultural, o școală cu 8 clase, un magazin universal — comuna fiind electrificată și radioficată.în munca noastră, am simțit permanent sprijinul multilateral acordat de partid și de stat, fiind îndrumați să valorificăm mai bine condițiile naturale. Ținînd seama că peste 50 la sută din terenurile noastre sînt în pantă, unele puternic erodate, care în condiții obișnuite de climă nu dădeau decît 500—600 lei venit la hectar, iar altele nimic, ne-am îndreptat a- tenția spre valorificarea lor prin

terasare și plantarea cu viță de vie. Am început acțiunea în 1958. Dealurile s.au transformat într-un vast șantier pe care muncesc mii de oameni. Terenurile erodate au fost plantate cu viță de vie. Suprafața a crescut continuu ajungînd la sfîrșitul anului 1965 la 380 hectare. Investițiile făcute, munca desfășurată au fost răsplătite din plin.Dealurile acestea sărace au ajuns să ne dea anual un venit de 15 000—18 000 lei la hectar, iar strugurii Bălenilor se fac tot mai cu- noscuți.Primele terase au fost construite manual. Mai tîrziu, pentru amenajarea terenurilor în pantă am fost sprijiniți cu tractoare grele care ușurau eforturile fizice și grăbeau efectuarea lucrării.Prezentînd în continuare un tablou al dezvoltării celorlalte ramuri de producție ale cooperativei, vorbitorul a apreciat ideea instituirii „zilei recoltei", propunînd ca această sărbătoare să aibă loc în- cepînd chiar cu toamna acestui an. Poporul nostru mai are multe tradiții bune — legate de strîngerea recoltei. De aceea propun ca Uniunile cooperativelor agricole de producție să păstreze și să stimuleze aceste tradiții.
Cuvintul tovarășului 

Ion Stănescu 
prim-secretar al Comitetului 
regional Oltenia al P. C. R.Satul oltenesc ne oferă astăzi imaginea unei așezări înfloritoare — consecință firească a înfăptuirii politicii Partidului Comunist Român de transformare socialistă a agriculturii, de organizare a producției agricole după criteriile științei agricole, ale mecanizării complexe și ale randamentului maxim.Pe linia dezvoltării acestor realizări se înscrie și noua formă de organizare a agriculturii coopera

tiste, inițiată și concepută de partid. Țărănimea cooperatistă din Oltenia a primit cu entuziasm crearea Uniunilor cooperativelor agricole de producție. La dezbaterile pe marginea proiectelor de statut al cooperativei agricole, al Uniunilor cooperativelor agricole de producție și al Casei de pensii și cu prilejul conferințelor de constituire a uniunilor cooperatiste raionale și regionale, țăranii cooperatori și-au manifestat profunda lor încredere în înțelepciunea cu care partidul conduce dezvoltarea agriculturii. Ei au dezbătut cu maximă răspundere și spirit gospodăresc treburile practice ale organizării producției agricole, și-au exprimat acordul deplin față de conținutul profund rațional și democratic al noii forme de organizare a conducerii agriculturii cooperatiste.Oltenia este una din regiunile cu mare pondere în economia agrară a țării. Pornind de la condițiile bune pe care le avem — a spus în continuare vorbitorul — dezvoltarea agriculturii a fost și rămîne una din preocupările permanente ale organelor și organizațiilor de partid, ale sfaturilor populare, consiliilor agricole și uniunilor cooperatiste. Ne preo

cupă serios, de pildă, folosirea rațională a pămînturilor în condițiile în care gradul de fertilitate a solurilor noastre este foarte diferit. Avem posibilitatea ca de pe toate tipurile de sol să obținem recolte bogate printr-o largă acțiune de fertilizare și de folosire a pămîn- tului potrivit cu însușirile lui a- groproductive. Rezultatele sînt evidente. în unele localități producția obținută în prezent depășește de 5—6 ori pe aceea din anii 1937— 1938.în general, însă, rezultatele diferă mult de la o unitate la alta și însăși dezvoltarea economică a cooperativelor agricole prezintă un tablou neuniform. Acest fapt dovedește că sînt încă suficiente rezerve nefolosite și demonstrează necesitatea ca, pe linia indicațiilor date de C.C. al P.C.R., să organizăm un amplu schimb de experiență între unitățile agricole socialiste din regiune, pentru generalizarea celor mai bune metode de organizare a producției agricole și de conducere a treburilor gospodărești ale a- cestor unități.Aș vrea să-mi permiteți să înfățișez cîteva din preocupările noastre pentru folosirea rațională a fondului funciar și pentru creșterea producției pe unitatea de suprafață.După Plenara din noiembrie 1965 a C.C. al P.C.R., în regiunea noastră amenajările pentru irigații au căpătat caracterul unei susținute acțiuni la care participă mase mari de oameni ai muncii. în a- ceastă iarnă s-au executat 154 000 mc terasamente, la care au participat mai mult de 30 000 de țărani cooperatori. Pentru valorificarea superioară a terenurilor agricole ne-am propus, chibzuind bine lucrurile, sfătuindu-ne cu specialiști' și cu țărani cooperatori, să executăm pînă în 1970 amenajări pentru irigații pe 97 700 ha, din care 50 000 de hectare prin forțele proprii ale cooperativelor agricole.Alături de acțiunile pentru irigații, în unitățile agricole din regiunea noastră se desfășoară lucrări masive pentru scoaterea unor terenuri agricole de sub efectul inundațiilor și excesului de umiditate. Pînă în 1970 se vor executa lucrări de îndiguiri și desecări pe 90 000 hectare, din care lucrările de desecare de pe mai mult de 71 000 de hectare se vor executa concomitent cu îndiguirea pentru sisteme mari.O acțiune vastă, de însemnătate deosebită pentru economia regiunii și a țării, o vor constitui studiile tehnico-economice privind nisipurile din stînga Jiului și din zona Dunării, care ne vor da posibilitatea etapizării lucrărilor pentru valorificarea superioară a unei suprafețe de peste 210 000 hectare. Consider absolut necesar ca organele de specialitate ale Consiliului Superior ’ al Agriculturii să urgenteze această lucrare și să țină seama în aceste studii și de experiența pozitivă a multor unități din regiunea noastră. Este necesar să se ia în studiu problema înființării unor perdele de protecție și a fabricării unor tractoare și a unor sisteme de mașini adecvate pentru astfel de terenuri.Una din preocupările actuale ale organelor noastre de partid, de stat și > agricole este valorificarea superioară a pășunilor și fîne- țelor care, în Oltenia, cuprind circa 250 000 ha. Deși suprafața acestora este mare, valoarea lor productivă este scăzută. Unul din neajunsurile pășunilor noastre este și faptul că sînt fărîmițate. Ar fi util, după părerea noastră, ca în- tr-un viitor apropiat Consiliul Superior al Agriculturii și Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole să soluționeze această problemă potrivit cu nevoile unităților agricole, în vederea folosirii cît mai raționale a acestor pășuni.Apreciind importanța și rolul pe care-1 vor avea uniunile cooperatiste, vorbitorul a spus în încheiere : comitetul regional de partid va sprijini tinerele uniuni cooperatiste și prin ele cooperativele agricole, cu convingerea că în felul acesta ne vom spori contribuția la înflorirea agriculturii socialiste, la întărirea puterii economice a scumpei noastre patrii.
Cuvintul tovarășului 

Gheorghe Guli 
delegat al cooperativei agricole 

din comuna Cataloi, 
regiunea DobrogeaApreciem că prevederea înscrisă în proiectul de statut al cooperativei agricole, în legătură cu retribuirea de bază a muncii președintelui, în funcție de numărul mediu de zile-muncă realizat de cooperatorii care participă cu regularitate la lucru — în așa fel ca numărul de zile-muncă ce i se atribuie să nu depășească de două ori și jumătate această medie — este foarte justă, deoarece înlătură diferența mare ce se crea între retribuirea cadrelor de conducere și a membrilor cooperatori. Această prevedere va stimula preocuparea președintelui de a găsi în tot timpul anului noi posibilități de folosire cît mai deplină a forței de muncă a cooperatorilor. Pentru cointeresarea cadrelor de conducere și a specialiștilor agricoli în obținerea unor producții tot mai 

mari, proiectul de statut prevede că adunarea generală le poate acorda acestora o retribuție suplimentară în natură și în bani în raport cu contribuția adusă la depășirea producțiilor stabilite. Sîn- tem întrutotul de acord cu aceste prevederi, întrucît și experiența noastră confirmă justețea lor.în activitatea sa, consiliul de conducere al unității noastre — ajutat de organizația de partid — a pus un accent deosebit pe buna organizare, normare și evidență a muncii, cointeresarea materială a membrilor cooperatori prin aplicarea retribuției suplimentare, extinderea mecanizării lucrărilor, în spe

cial a celor unde se consumă un număr mare de zile-muncă, măsuri care să ducă la creșterea producției pe unitate de suprafață și pe fiecare animal.Cu ajutorul specialiștilor, pe baza unui plan concret am trecut la fertilizarea solului în mod diferențiat, în 1965 am folosit, de exemplu, 90 tone de superfosfat și 50 tone de azotat de amoniu, plus 3 500 tone de îngrășăminte organice, ceea ce ne-a permis să fertilizăm 965 hectare, adică peste jumătate din suprafața cooperativei, acordînd atenție mai întîi solurilor mai puțin fertile. în continuare vorbitorul a prezentat rezultatele aplicării întocmai a măsurilor agrotehnice. El a arătat că consiliul de conducere s-a preocupat în permanență și de folosirea cu chibzuință a fondului de zile-muncă planificate pe culturi, fel de lucrări și specii de animale. Organizînd munca cu brigadierii buni, cu experiență și cu echipe conduse de cei mai harnici cooperatori, care prin participarea la cursurile agrozootehnice și-au ridicat cunoștințele și calificarea, am reușit ca an de an, deși producțiile au crescut, să reducem în permanență consumul de zile- muncă. Astfel, în anul 1965 am consumat în total 76 000 zile-muncă față de 90 000 cît consumam în medie în anii trecuți pentru aceleași lucrări.Cooperatorii și-au dat seama de un lucru care era înțeles mai greu în anii din urmă și, anume, de faptul că nu numai numărul mare de zile-muncă determină cîștigul lor, ci îndeosebi, ridicarea valorii zilei-muncă. Pe această linie, concomitent cu extinderea mecanizării, consiliul de conducere a analizat periodic situația fiecărui loc de muncă și modul cum este ținută evidența muncii, putîndu-se lua măsuri operative pentru reducerea consumului de zile-muncă neproductiv.Consiliul de conducere a avut în atenție, tot în scopul creșterii retribuirii zilei-muncă, realizarea unei producții vegetale și animale din ce în ce mai mari, cu un consum cît mai mic de zile-muncă. De pildă, dacă în anul 1964 pentru o valoare a producției totale de 1 000 lei am consumat 18 zile- muncă, în anul 1965 pentru aceeași producție am consumat 8,3 zile- muncă.Toate aceste măsuri au avut ca efect obținerea unor producții mari cu un consum redus de zile- muncă. Valorificînd pe baza contractelor încheiate cu statul cantități tot mai mari de produse agricole vegetale și animale, cooperativa noastră a obținut în anul trecut un venit bănesc de peste 290 000 lei la 100 hectare, față de numai 135 000 lei la 100 hectare cît am obținut în 1962. în încheiere vorbitorul s-a ocupat de problema creșterii fondului de bază — unul din factorii esențiali în consolidarea economico-organizatorică a cooperativelor, în creșterea bunăstării membrilor cooperatori.
Cuvintul tovarășei 

Suzana Gâdea
președinta Consiliului Național 

al FemeilorPermiteți-mi să transmit din partea femeilor din orașele și satele patriei noastre, un călduros salut Congresului de constituire a Uniunii Naționale a Cooperativelor A- gricole — eveniment de seamă în viața țărănimii și a întregului nostru popor.Milioanele de femei de la sate, oamenii muncii care au participat activ la ampla dezbatere asupra măsurilor stabilite de Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie anul trecut cu privire la îmbunătățirea conducerii și planificării agriculturii, dau o înaltă apreciere hotărîrilor adoptate în vederea realizării cu succes a obiectivelor stabilite de Congresul al IX-lea al partidului pentru dezvoltarea intensivă și multilaterală a agriculturii.

Profundele transformări revoluționare care au avut loc în țara noastră — a continuat vorbitoarea — s-au răsfrînt multilateral și în viața țărănoilor. Bucurîndu-se de deplina egalitate în drepturi, ele s-au integrat cu entuziasm și abnegație în activitatea creatoare a întregului nostru popor pentru înflorirea României Socialiste. Muncind cu hărnicie și pricepere, ță- răncile participă tot mai activ în viața economică, politică și social- culturală a satului, aducînd o contribuție rodnică la dezvoltarea continuă a agriculturii noastre socialiste.Stima și încrederea cu care sînt înconjurate de către întregul popor, femeile de la sate deopotrivă cu cele de la orașe, în condițiile orînduirii noastre socialiste, sînt e- locvent ilustrate de faptul că în Marea Adunare Națională, printre cele 67 deputate alese anul trecut, se numără 22 de țărănci și intelectuale de la sate care, împreună cu zecile de mii de sătence alese deputate în sfaturile populare, contribuie cu devotament și înalt spirit de răspundere la conducerea treburilor de stat și obștești. Activitatea desfășurată de femeile alese în consiliile de conducere este" apreciată de cooperatori ; miile de brigadiere, șefe de echipă, milioanele de cooperatoare se dovedesc a fi un sprijin de nădejde în întărirea economico-organizatorică a cooperativelor, în sporirea producției agricole.In condițiile noii etape în care a pășit agricultura țării, rolul femeilor de la sate crește și mai mult. Eforturilor statului nostru pentru mecanizarea complexă și chimizarea agriculturii, țărăncile, inginerele, tehnicienele din agricultură, împreună cu toți oamenii muncii de pe ogoare, le vor răspunde printr-o muncă mai susținută, mai rodnică, prin aplicarea în viață a cunoștințelor agrozootehnice, prin efectuarea unor lucrări de bună calitate. în legumicultura, femeile, care reprezintă 60 la sută din totalul brațelor de muncă, vor acorda o atenție mai mare îmbogățirii sortimentelor de legume, culturilor forțate și timpurii, pentru a se asigura în tot timpul anului legume proaspete.Participarea tot mai activă a femeilor la bunul mers al cooperativelor agricole solicită o preocupare sporită din partea consiliilor de conducere, a Uniunilor agricole pentru soluționarea, cu sprijinul comisiilor femeilor, a unor probleme pe care am dori să le punem în atenția dv.Considerăm că în raport cu contribuția pe care o pot aduce în dezvoltarea zootehniei, ar fi bine să existe un interes sporit pentru calificarea și atragerea unui număr mai mare de femei, care să lucreze ca mulgătoare și îngrijitoare de animale, crescătoare de păsări sau în sericicultură, precum și pentru extinderea mecanizării unor lucrări care să le ușureze munca.Socotim în același timp că este necesar să se manifeste din partea consiliilor de conducere ale coope

rativelor agricole, a Uniunilor raionale și regionale mai multă atenție, mai mult curaj în încredințarea unor funcții de răspundere femeilor, care prin hărnicia, spiritul gospodăresc și de inițiativă au dovedit că se pot achita cu cinste de sarcinile de răspundere primite.Consiliul Național, comitetele regionale, raionale și orășenești ale femeilor vor acorda un sprijin mai mare comisiilor femeilor din cooperativele agricole pentru ca a- cestea să poată desfășura o multilaterală activitate cultural-educa- tivă, care să contribuie la ridicarea conștiinței socialiste a femeilor de la sate. Pe viitor comisiile femeilor se vor preocupa ca un număr mai mare de cooperatoare să participe la acțiunile de generalizare a experienței bune, la diferitele forme ale învățămîntului agrozootehnic de masă, prin care acestea își pot însuși valorile științei agricole a- vansate, atît de necesare unei agriculturi moderne, în plin avînt.
Cuvintul tovarășului 

Dumitru Stanciu 
delegat al cooperativei agricole 

din comuna Ghimbav, 
regiunea BrașovMembrii cooperatori din comuna Ghimbav, în ciuda condițiilor climaterice mai puțin favorabile, au realizat și depășit indicatorii de plan, întrecînd cu mult producțiile 

medii obținute în trecut în Țara Bîrsei. La griul de toamnă am obținut în anul 1965 o producție medie de 3 307 kg la ha, iar pe ultimii 4 ani recolta medie a fost de 3 179 kg. La cartofi de toamnă, producția medie obținută pe întreaga suprafață cultivată a fost de 27 642 kg la hectar, față de 18 000—19 000 kg cît se obținea în anii 1936—1938. Rezultă că de pe fiecare hectar cultivat cu cartofi am recoltat cu aproape un vagon mai mult decît în trecut. De asemenea, la sfecla de zahăr s-a realizat o producție medie de peste 27 000 kg. Aceste rezultate au fost posibile datorită generalizării în producție, la toate culturile, a soiurilor productive și aplicării unei agrotehnici din ce în ce mai corespunzătoare.Noi obișnuim ca în adunările generale și în consfătuiri de producție să stabilim indicii calitativi ai lucrărilor din perioada imediat următoare, la folosirea îngrășămintelor naturale și chimice, plantatul cartofilor, răritul sfeclei de zahăr, recoltatul și însilozatul furajelor suculente, recoltatul culturilor de toamnă și altele. Cu aceste măsuri creăm posibilitatea ca brigadierii, șefii de echipă și cooperatorii să-și cunoască fiecare terenul sub toate aspectele și să fie în măsură, cu ajutorul specialiștilor, să aplice o agrotehnică diferențiată pentru fiecare cultură. în coopera

tiva noastră o cultură importantă aducătoare de mari venituri este cartoful. Primăvara, înainte de plantarea cartofilor, fiecare tar1 este împărțită de brigadieri Li patru părți, de comun acord cu șefii de echipă. Tot împreună ei sțabilesc producția pentru fiecare parcelă, respectiv echipă, corespunzător sarcinii de plan pe brigadă. In acest fel facem posibilă aplicarea retribuirii suplimentare a muncii.La consfătuirea pe țară în problema culturii cartofilor, ținută în luna februarie la Brașov, s-a arătat producția nesatisfăcătoare de cartofi obținută de regiunea Brașov în ultimii ani. Pentru cooperativa agricolă din Ghimbav, ca și pentru celelalte cooperative agricole din regiune, sarcinile și recomandările consfătuirii, cît și metodele bune reieșite, ne ajută să stabilim cele mai bune măsuri pentru creșterea substanțială a producției încă în acest an.După cum ne este cunoscut, cui tura cartofului prezintă o mar/ importanță pentru economia națio nală, iar pentru numeroase cooperative agricole, printre care și a noastră, reprezintă o sursă de venituri însemnate. Credem însă că nu îndeajuns s-a ocupat Consiliul Superior al Agriculturii și organele agricole locale de cultura cartofului. încă nu avem sămînță bună pentru toate suprafețele și nici mecanizarea acestei culturi n-a stat în centrul preocupărilor. De aceea propunem Consiliului Superior al Agriculturii și tuturor specialiștilor care se ocupă de cartofi să urgenteze rezolvarea problemelor legate de această valoroasă cultură.Noi vom acorda în continuare o atenție sporită fiecărei culturi. Ne-am propus ca în anul 1966 să mărim producția de sfeclă de zahăr la peste 30 de tone la hectar, la grîu să depășim 3 700 kg., iar la cartofi să realizăm cel puțin 30 000 kg la hectar. Producția de lapte va crește în următorii cinci ani la peste 3 000 litri de la fiecare vacă furajată, iar efectivul de vaci și juninci gestante va depăși 60 la sută din totalul taurinelor.Pentru realizarea acestor obiective vom spori acumulările în construcții, utilaje și instalații zootehnice, vom mări numărul de animale matcă. Ținînd seama de prevederile proiectului de statut al cooperativelor agricole, ne propunem ca sumele alocate pentru fondurile de acumulare să ajungă la peste 20 la sută din veniturile nete. Aceasta ne va permite ca averea obștească, care în prezent este de peste 10 milioane lei, să depășească, pînă în 1970, suma de 12 milioane lei.Membrii cooperativei urmează să obțină an de an o retribuire tot mai mare pentru zilele-muncă prestate, astfel ca să depășim 41 lei, cît a fost valoarea zilei-muncă în anul 1965.Asigurăm Congresul că membrii cooperativei din comuna Ghimbav vor munci cu tot elanul pentru traducerea în viață a Directivelor Congresului al IX-lea, fiind convinși că în felul acesta își vor aduce contribuția lor la înflorirea patriei noastre, România Socialistă.
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LUCRĂRILE CONGRESULUI COOPERATIVELOR AGRICOLE DE PRODUCȚIE
Cuvîntul tovarășului
Constantin Scarlat

ministrul industriei chimice

în ^cadrul politicii de industrializare socialistă a țării, un rol deosebit îi revine industriei chimice, care constituie un factor esențial pentru modernizarea și dezvoltarea întregii economii. Așa se explică faptul că în anii 1961— 1965 s-au alocat peste 20 Ia sută din totalul investițiilor, iar pentru anii 1966—1970 se prevăd peste 30 miliarde lei pentru dezvoltarea acestei ramuri, realizîndu-se astfel cel mai ridicat ritm din întreaga industrie.O pondere importantă în acest volum au investițiile destinate dezvoltării produselor chimice necesare agriculturii și mai ales sectorului de îngrășăminte, pentru care s-au prevăzut peste 8 miliarde lei, reprezentînd circa 25 la sută din sumele alocate industriei chimice.în raportul prezentat la Congresul al IX-lea al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., a arătat că : „în elaborarea politicii sale agrare, partidul are în vedere că o a- gricultură intensivă, multilateral dezvoltată, este indisolubil legată de folosirea pe scară largă a îngrășămintelor chimice, insectofungici- delor și a altor substanțe chimice".Producția de îngrășăminte realizată în anul 1965 a fost de 4,1 ori mai mare decît cea din anul 1960, îmbunătățindu-se totodată raportul dintre elementele fertili- zante, azot și fosfor, pînă la 1 :0,6 — apropiindu-se astfel de proporția optimă cerută de specialiștii din agricultură pentru condițiile de sol și climă din țara noastră. Totuși, trebuie să arătăm că sarcinile trasate de Congresul al VIII-lea nu au fost îndeplinite, producția de îngrășăminte în anul 1965 fiind de numai 60 la sută față de nivelul prevăzut în Directive, din care cauză, pe bună dreptate, a fost criticat Ministerul Industriei Chimice.Creșterea producției cît și măsurile ce au fost luate din indicația conducerii de partid pentru normalizarea funcționării unităților intrate în funcțiune în ultimii ani permit ca în primăvara a- cestui an să se producă cu 58 la sută mai multe îngrășăminte decît în perioada corespunzătoare a a- nului trecut; aceasta înseamnă că unitățile agricole vor primi cantități mărite de îngrășăminte tocmai în perioada campaniei de primăvară, cînd este și indicată administrarea lor.în continuare, vorbitorul a e- nunțat cîteva din măsurile luate de Ministerul Industriei Chimice pentru traducerea în viață a sarcinilor trasate acestui domeniu de Congresul al IX-lea al partidului. S-au creat condiții — a menționat vorbitorul — pentru a începe într-un timp scurt lucrările de construcție a șase noi uzine chimice pentru fabricarea îngrășămintelor cu azot și a îngrășămintelor complexe.Trebuie arătat că, paralel cu creșterea producției, se va extinde mult și gama de sortimente, astfel încît industria chimică va fi în măsură să livreze agriculturii majoritatea sortimentelor cunoscute pe plan mondial : îngrășăminte concentrate, uree, îngrășăminte lichide, îngrășăminte complexe etc., produsele fabricate urmînd a avea o concentrație medie în substanță activă dublă față de anul 1959.După ce a relevat marea valoare a îngrășămintelor complexe, tovarășul Constantin Scarlat a scos în evidență și faptul că, în legătură cu îngrășămintele lichide, se ridică în mod acut problema folosirii apelor amoniacale și a amoniacului anhidru. Este necesar ca Consiliul Superior al Agriculturii și Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini să definitiveze și să înceapă fabricarea utilajelor necesare pentru încorporarea în sol a îngrășămintelor lichide, folosite cu multă eficiență în tehnica mondială, deoarece cantitățile de ape amoniacale produse vor fi an de an tot mai mari, ajun- gînd în 1970 la peste 40 000 tone azot.O altă problemă încă insuficient luată în seamă de unitățile din a- gricultură este aceea a depozitării corespunzătoare a îngrășămintelor chimice, cunoscut fiind faptul că, din păcate, nu sînt rare cazurile cînd, lăsate sub cerul liber, în bătaia ploii sau a vîntului, ele pierd din substanțele active, irosin- du-se astfel însemnate cantități de îngrășăminte.Sprijinul acordat de partid a permis o creștere importantă și a producției de antidăunători. Cu toate acestea, sub aspectul lărgirii gamei de sortimente, industria de antidăunători nu este la nivelul dorit, nereușind în suficientă mă

sură să realizeze produse de mare concentrație și eficacitate. Pentru perioada cincinalului se prevede dezvoltarea capacităților existente, precum și construirea unei noi fabrici de biostimulatori și vitamine zootehnice, ceea ce va duce la o creștere de 1,7 ori a producției de antidăunători și de circa 5 ori a celei de biostimulatori, vitamine și medicamente de uz veterinar, constituind o contribuție însemnată la creșterea producției vegetale și a- nimale.Urmînd indicațiile date de partid, pentru lucrătorii din uzinele chimice și institutele de cercetări o preocupare primordială trebuie să fie îmbunătățirea continuă a calității produselor destinate agriculturii, pentru a se a- junge la produse superioare, cu concentrații mărite și cu caracteristici fizico-chimice îmbunătățite, care să contribuie la mărirea acțiunii biologice și, deci, și a eficienței lor economice.
Cuvîntul tovarășului
Vasile Barbuta

delegat al cooperativei agricole 
Scornicești, regiunea ArgeșCooperativa agricolă de producție din Scornicești, folosind marile avantaje pe care le oferă munca în comun, a căpătat o bună experiență în creșterea capacității de producție a solului, cu atît mai mult cu cît toate cele peste 2 900 hectare arabile sînt amplasate în- tr-o zonă cu podzol degradat. Pă- mîntul nostru nu a fost niciodată prea darnic cu oamenii ; abia dacă îi răsplătea la vremea culesului cu 700—800 kg grîu sau porumb la hectar. Pe aceste terenuri noi am început însă o adevărată ofensivă pentru corectarea acidității solului, peptru a-i ridica gradul de fertilitate.în continuare, vorbitorul a relatat măsurile întreprinse atît pentru folosirea unor cantități sporite de amendamente calcaroase și îngrășăminte naturale, cît și pentru aplicarea întocmai și la timp a regulilor agrotehnice.Am reușit să fertilizăm 2 000 de hectare și desigur că nu ne vom opri aici. Ca urmare, pămîntul nostru, despre care oamenii spuneau că este un pămînt acru, rece, fără viață, a dat roade bogate, ne- maiîntîlnite în trecut. Am reușit ca an de an, în ciuda condițiilor climatice nefavorabile, să obținem producții constante, care la grîu au fost cuprinse între 1 800—2 000 kg la hectar, iar la porumb între 2 500—3 500 kg boabe la hectar, iar pe unele parcele am obținut peste 5 000 kg boabe la ha. Amintind toate acestea mă gîndesc la greutățile începutului. Atunci cînd'am planificat să obținem de pe 70 hectare cîte 5 000 kg porumb boabe la ha, mai mulți țărani dădeau din cap neîncrezători și spuneau:

poate peste 5 000 de boabe, nu 5 000 de kilograme 1Era într-adevăr o hotărîre curajoasă, deoarece oamenii știau că pămîntul e sărac și acid, sol inclus în ultima categorie a podzo- lurilor.Experiența căpătată în fertilizarea pămîntului constituie pentru noi un adevărat izvor de învățătură. Am înțeles mai bine că și în condițiile de climă și sol de la noi se pot obține producții mari. Desigur că rezultatele obținute în sporirea producției la hectar nu trebuie să ne mulțumească, să ne facă să ne oprim aici. Ele ne-au arătat doar că avem mari rezerve pentru sporirea lor și că punerea în valoare a acestor rezerve depinde numai de noi. în acest sens, vorbitorul a menționat necesitatea sprijinirii tuturor brigăzilor, îndeosebi a celor ce obțin încă recolte mici, pentru a se ridica la nivelul celor fruntașe.însușindu-ne învățămintele izvo- rîte din cel de-al IX-lea Congres al P.C.R., unde se arată importanța ce o are irigatul ogoarelor — a continuat el — am hotărît ca în acest an să aducem apa la rădăcina plantelor pe o suprafață de 200 hectare. Pentru început ne-am construit două lacuri de acumulare și am săpat canalele necesare, dar am studiat posibilitatea construirii a încă două baraje, care să ne permită irigarea în anii viitori a unei suprafețe de 1 000 ha.Din experiența proprie ne-am convins că un rol deosebit de important în bunul mers al cooperativei noastre îl are munca cu oamenii, consultarea lor atunci cînd se întreprinde vreo acțiune, bizuirea pe forțele și priceperea lor. De felul cum se conduc treburile în- tr-o cooperativă, de felul cum se aplică principiul muncii colective, depinde în mare măsură dezvoltarea economico-organizatorică a cooperativei respective. La noi, la ședințele consiliului de conducere, au participat brigadieri, șefi de 

echipă, cooperatori fruntași. Ei au venit cu propuneri prețioase, ne-au ajutat prin sfaturile și sugestiile lor.Practica ne-a arătat că stimularea și cointeresarea membrilor cooperativei are o mare însemnătate. Tocmai de aceea vreau să arăt că unele prevederi actuale, referitoare la normarea muncii în cooperativele agricole, s-au învechit și nu mai stimulează pe țăranii cooperatori. în continuare, vorbitorul a subliniat — pe baza cîtorva exemple concrete — necesitatea stabilirii unor criterii mai judicioase de normare a muncii cooperatorilor.Congresul la care participăm are menirea de a crea un organ propriu de conducere și îndrumare a agriculturii cooperatiste. El are loc după ce în întreaga țară satul socialist și-a exprimat adeziunea unanimă față de documentele elaborate de partid privind proiectele de Statut ale cooperativei agricole de producție, uniunilor cooperatiste și Casei de Pensii. Grijii pe care le-o poartă partidul, țăranii muncitori din Scornicești îi răspund prin munca lor entuziastă pe ogoare. Chiar în aceste zile se apropie de sfîrșit semănatul plantelor din prima epocă, iar celelalte lucrări se desfășoară cu succes. Grîul îngrijit „ca la carte" se prezintă bine, terenurile în care vom însămînța porumbul sînt arate din toamnă, ceea ce ne va ușura mult munca noastră din această campanie. Aceasta ne dă încredere că și în acest an vom obține producții sporite.
Cuvîntul tovarășei 

Maria Zidarii
Erou al Muncii Socialiste, 

delegată a cooperativei agricole 
Păulești, regiunea Maramureș

Ascultînd rapoartele și expunerile prezentate în aceste zile, mi s-a umplut inima de bucurie și am retrăit tabloul viu al înfăptuirilor de azi din regiunea Maramureș, precum și perspectiva luminoasă care se deschide în fața cooperatorilor noștri, altădată dij- mași și jeleri pe pămînturile moșierilor. Participarea la acest Congres a reprezentanților din toate cooperativele agricole este încă o dovadă grăitoare a lărgirii democrației noastre socialiste, a practicii consultării largi a maselor, înainte de a porni către noi înfăptuiri.Experiența noastră de mai mulți ani a demonstrat că una din condițiile esențiale ale obținerii de rezultate bune în consolidarea e- conomico-organizatorică a cooperativei o constituie dezvoltarea continuă a democrației cooperatiste, respectarea principiului muncii colective.A intrat în obișnuința consiliului de conducere ca în rezolvarea problemelor să se consulte cu brigadierii, cu șefi de echipă, cu masa largă a cooperatorilor, să ceară părerile lor și să-i antreneze la rezolvarea sarcinilor. Noi ne-am dat seama că problemele complexe ale conducerii cooperativei noastre, care dispune de 3 100 ha, nu pot fi rezolvate de o singură persoană sau de către un grup mic de oameni. Cu ajutorul permanent al comitetului de partid, ne-am preocupat să întărim munca colectivă și răspunderea personală a fiecărui membru al consiliului de conducere. în consiliul de conducere și în fruntea brigăzilor au fost a- leși cei mai harnici și pricepuți cooperatori, buni organizatori, strîns legați de mase.îndeplinirea tuturor hotărîrilor adunării generale la termenele stabilite, cu maximum de eficiență, reprezintă pentru consiliul nostru de conducere nu numai o obligație statutară, ci însăși menirea pentru care a fost ales. A fi președinte sau membru în consiliul de conducere înseamnă să te bucuri de stima și încrederea cooperatorilor, și nu e un lucru simplu să știi că a rezolva una sau alta din sarcinile încredințate înseamnă să îndeplinești dorința și hotărîrea unui număr de peste 1100 de familii. Consider că prevederea din proiectul noului statut privind lărgirea numărului de membri în consiliul de conducere este o măsură necesară și binevenită. Ea va contribui la creșterea rolului consiliului de conducere în rezolvarea treburilor obștești.Ca urmare a consultării consiliului de conducere cu masele de cooperatori au fost stabilite măsuri pentru dezvoltarea acelor ramuri care găsesc condiții favorabile în cooperativa noastră. Una din aceste ramuri este cultura legumelor irigate, pe care am extins-o la 75 ha, aducîndu-ne un venit de 1 700 000 lei, adică 34 la sută din totalul veniturilor bănești. Dacă producerea legumelor nu constituie pentru noi o greutate, valorificarea lor ne dă multă bă

taie de cap. De multe ori se întîr- zie preluarea lor, din care cauză marfa își pierde din calitate și ne doare că produsele noastre nu a- jung la consumatori așa cum le producem și le pregătim cu atîta grijă. Sîntem foarte bucuroși că în proiectul de statut pentru înființarea uniunilor cooperatiste sînt prevăzute sarcini privind valorificarea producției și sîntem convinși că a- ceastă problemă se va rezolva pe viitor cu competență și nu ne vom mai întîlni cu necazurile pe care le-am avut.Creșterea producției, valorificarea către stat a unor cantități tot mai mari de produse în condiții avantajoase au dus la sporirea veniturilor cooperativei noastre, la ridicarea nivelului de trai al cooperatorilor. Cele 4 sate care formează cooperativa Păulești, în care muncesc ca președintă de 17 ani, și-au schimbat din temelii înfățișarea. Peste 70 la sută din casele cooperatorilor sînt nou construite, iar celelalte sînt renovate. în fiecare sat există cămin cultural, școală generală de 8 ani, cinematograf, bibliotecă. Avem dispensar medical, magazin modern de desfacere. Lumina electrică a pătruns în casa fiecărui cooperator, iar folosirea aparatelor electrice pentru uz casnic și cultură a devenit o obișnuință, semn al civilizației satelor noastre, ținute în trecut în întuneric. Pentru viața frumoasă și îmbelșugată pe care o trăim, toți cooperatorii noștri își manifestă dragostea fierbinte și recunoștința față de partidul nostru drag și sînt ferm hotărîți să traducă în viață politica înțeleaptă a Partidului Comunist Român.în această zi de 8 Martie, ziua internațională a femeii, vreau să-mi exprim încă o dată mulțumirea fierbinte pe care o adresez partidului nostru drag pentru încrederea și sprijinul pe care ni l-a acordat nouă, femeilor, ridicîn- du-ne la rangul de om. Acest lucru este de altfel pe deplin demonstrat de numărul mare de femei care participă la acest Congres.
Cuvîntul tovarășului 

Ion Coman
delegat al cooperativei agricole 

Ciorăști, regiunea PloieștiCooperatorii noștri au primit cu multă satisfacție indicațiile date de Plenara din noiembrie 1965 pentru crearea uniunilor cooperativelor agricole. Ei văd în aceste organe proprii de conducere cea mai eficientă formă de rezolvare operativă a problemelor legate de activitatea economică-organizato- rică a cooperativelor pentru asigurarea progresului continuu al agriculturii noastre socialiste și înflorirea satelor.Cooperativa din Ciorăști, în care muncesc ca președinte de la înființare și pînă în prezent, a realizat an de an producții tot mai mari

în toate sectoarele de activitate. Cooperativa noastră posedă o suprafață de peste 3 000 ha, iar averea ei obștească a ajuns la sfîrși- tul anului 1965 la peste 9 000 000 lei, revenind la fiecare sută de hectare cîte 284 000 lei. Prin măsurile pe care le-am luat pentru organizarea mai bună a procesului de producție, prin ajutorul susținut pe care l-am primit din partea statului, am ajuns ca în anul 1965 să obținem, în condiții de secetă, 2 952 kg grîu, 2 972 kg porumb boabe, 30 000 kg sfeclă de zahăr, 1 900 kg floarea-soarelui la hectar, iar în cadrul sectorului zootehnic să realizăm 2 100 litri lapte pe cap de vacă furajată.O atenție deosebită am acordat sectorului zootehnic care cuprinde în prezent un efectiv de 800 taurine, peste 1 000 porcine, 2 000 ovine și 3 000 păsări matcă. Pe viitor ponderea în zootehnie o va deține sectorul taurin, iar în cadrul acestuia vacile de lapte, care vor reprezenta cel puțin 60 la sută din efectiv. Creșterea producțiilor medii la hectar și pe cap de animal a permis sporirea producției globale și o dată cu aceasta ne-a dat posibilitatea să mărim contribuția noastră la fondul central al statului, valorificările pe bază de contract reprezentînd pentru noi calea sigură de venituri bănești.Astfel, în anul 1965 am livrat statului pe bază de contract 650 tone de grîu, 1 008 tone de porumb, 9 300 tone de sfeclă de zahăr, ceea ce reprezintă încărcătura a 22 de trenuri cu 50 de vagoane fiecare. De asemenea, am mai vîndut statului pe bază de contract 5 040 hl lapte, 600 de porci grași, 206 capete tineret taurin, 4 800 kg lînă și alte produse.Sporind veniturile bănești ale cooperativei agricole — a spus în continuare vorbitorul — am avut posibilitatea să alocăm la fondul de acumulare în fiecare an sume tot mai mari. Creșterea proprietății obștești s-a reflectat în spo

rirea retribuirii zilei-muncă, aceasta ajungînd în 1965 la 42 lei, cu 12 lei mai mare decît în anul precedent.Pe baza proiectului de statut al cooperativei agricole de producție, care a fost temeinic dezbătut de toți membrii cooperatori, în anul acesta ne-am propus să acordăm ca retribuire suplimentară în bani 60 la sută din valoarea producției realizate peste prevederi la porumb, 50 la sută la floarea-soarelui, 60 la sută la sfecla de zahăr și 50 la sută în sectorul zootehnic.Considerăm că în viitor va trebui să ne preocupăm mai mult de educarea membrilor cooperatori pentru a înțelege just principiul cointeresării materiale. Cei care muncesc bine și depășesc producția au dreptul să primească retribuția suplimentară, însă cei care nu dovedesc destulă grijă față de calitatea muncii trebuie să răspundă pentru slaba producție, adică să primească atît cît li se cuvine după rezultatele pe care le-au obținut.în numele celor aproape 1 500 de membri cooperatori care mi-au dat mandat la acest înalt Congres, — a spus în încheiere vorbitorul —_exprim adeziunea lor deplină la măsurile stabilite de partid pentru dezvoltarea continuă a agriculturii și ne angajăm în fața conducerii partidului și statului nostru că nu vom precupeți nici un' efort pentru a transpune în viață sarcinile ce izvorăsc din documentele parti-, dului și din hotărîrile pe care le va adopta Congresul nostru.
Cuvîntul tovarășului 

Nicolae Giosân 
președintele Consiliului 

Superior al AgriculturiiConstituirea uniunilor raionale, regionale și a Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, a cărei consfințire sîntem chemați s-o înfăptuim la actualul Congres, a spus vorbitorul, constituie o măsură de o importanță deosebită pentru o mai bună cuprindere a complexelor probleme ce decurg din caracteristicile și particularitățile proprietății obștești, pentru perfecționarea îndrumării și conducerii activității economico- organizatorice a cooperativelor a- gricole, pentru coordonarea eforturilor acestora în vederea sporirii producției agricole, a creșterii avutului obștesc, a veniturilor cooperatorilor.Consiliului Superior al Agriculturii și organelor sale locale — consiliile regionale și raionale — le revine sarcina de mare răspundere de a înfăptui politica partidului și guvernului în domeniul a- griculturii, prin organizarea pe baze științifice a producției, introducerea și generalizarea în toate unitățile agricole a metodelor a- grozootehnice avansate, izvorîte din rezultatele cercetărilor și din practica înaintată, ridicarea eficienței economice a tuturor ramurilor agricole prin sporirea substanțială a producției, creșterea productivității muncii și reducerea prețului de cost al produselor.Una din atribuțiile principale ale Consiliului Superior al Agriculturii prin care își realizează a- ceastă sarcină de bază este planificarea producției, a mijloacelor de producție și a forței de muncă, a investițiilor. în continuare, după ce a subliniat importanța amplasării judicioase a culturilor și speciilor de animale pe teritoriu, în raport cu variatele particularități de climă și sol, cu condițiile economice din fiecare regiune, zonă agricolă și unitate în parte, vorbitorul s-a referit la sarcinile de seamă ce revin Consiliului Superior al Agriculturii în domeniul realizării investițiilor mari pe care partidul și statul le acordă agriculturii.După cum ne este cunoscut — a spus vorbitorul — agricultura pe ansamblu va primi în acest an peste 9 500 tractoare, circa 4 000 com

bine pentru recoltatul păioaselor, 4 400 semănători și, ceea ce este foarte important, peste 4 700 mașini pentru împrăștiat îngrășăminte chimice și circa 2 000 mașini pentru combaterea dăunătorilor.Față de eforturile însemnate pe care le face statul pentru extinderea mecanizării lucrărilor agricole, contribuția Consiliului Superior al Agriculturii, al consiliilor agricole, a specialiștilor nu s-a ridicat însă la nivelul cerințelor și posibilităților. Parcul de mașini și tractoare nu a fost întotdeauna judicios repartizat și corelat cu necesitățile concrete din unitățile de producție, mai ales a celor din zonele de deal și premontane. în unele cazuri nu s-a exercitat un control permanent care să asigure folosirea mașinilor agricole la întreaga lor capacitate, executarea în toate împrejurările ? unor lu

crări de calitate; de multe ori cheltuielile de producție sînt exagerate. La aceasta a contribuit și faptul că nu s-a asigurat în toate unitățile calificarea corespunzătoare și ridicarea simțului de răspundere a mecanizatorilor față de utilajele încredințate și calitatea lucrărilor executate.Prin Departamentul mecanizării din cadrul Consiliului Superior al Agriculturii va trebui să luăm măsuri pentru îmbunătățirea muncii în acest sector important de activitate. Președintele Consiliului Superior al Agriculturii a enunțat apoi cîteva din sarcinile importante din acest domeniu.Statul nostru face eforturi deosebite materiale și financiare pentru dezvoltarea industriei chimice puse în slujba agriculturii. în anul acesta agricultura va folosi peste 440 000 de tone îngrășăminte chimice substanță activă, cu 65 la sută mai mult decît în anul trecut. Gospodăriile de stat vor folosi în medie la hectarul arabil 120 kg îngrășăminte chimice substanță activă, la nivelul unora dintre țările cu agricultura cea mai avansată ; se va fertiliza cu doze moderate de îngrășăminte chimice întreaga suprafață cultivată de cooperativele agricole cu sfeclă de zahăr, cartofi, legume, in, cînepă și alte culturi tehnice, circa jumătate din culturile de floarea-soarelui și peste 1 100 000 hectare semănate cu grîu de toamnă.Vorbitorul a subliniat totodată necesitatea utilizării întregii cantități de îngrășăminte organice în scopul sporirii producției agricole.în cursul planului cincinal va lua amploare fără precedent în țara noastră extinderea lucrărilor de hidroameliorații și mai ales irigațiile. Pe lîngă cele 400 000 de hectare care vor fi irigate din fondurile statului, la indicația conducerii de partid, colective de specialiști, analizînd în toamna anului trecut posibilitățile de irigare din sursele de apă locale, au stabilit că mai pot fi amenajate într-o primă etapă încă circa 250 000 ha cu fondurile proprii ale cooperativelor agricole, din care în anul acesta 65 000 hectare. La extinderea suprafețelor irigate și folosirea lor cu maximă eficiență, vorbitorul a spus că o mare importanță prezintă operativitatea în proiectarea, avizarea documentațiilor și executarea lucrărilor, pregătirea cadrelor în domeniul culturilor irigate etc.Referindu-se la necesitatea asigurării unităților agricole cu semințe valoroase la toate plantele cultivate, vorbitorul a spus : în anii viitori va trebui să consolidăm rezultatele pozitive obținute, prin crearea de noi soiuri și hibrizi mai productivi, timpurii, re- zistenți la atacul bolilor și dăunătorilor, adaptați mai bine condițiilor pedoclimatice din diferitele zone ale țării.Pentru realizarea sarcinilor sporite din legumicultură se impune concentrarea culturilor de legume în bazinele unde sînt asigurate condițiile de bază ale producției și în primul rînd în zonele cu perioada cea mai lungă de vegetație și care au asigurate sursele necesare de apă, îmbunătățirea eșalonării producției de legume prin dezvoltarea în continuare a suprafețelor de sere și răsadnițe, protejarea culturilor în cîmp, urgentarea introducerii în producție a mijloacelor de mecanizare a lucrărilor și altele ; în sectorul vitipo- micol este necesar să acordăm a- tenție plantațiilor noi în bazinele și podgoriile consacrate, pe terenurile în pantă, erodate și solurile nisipoase, amplasării judicioase a plantațiilor de vii pentru struguri de masă și a culturilor pomicole destinate exportului.Congresul al IX-lea al partidului a stabilit ca obiectiv principal ridicarea ponderii sectorului zootehnic în cadrul producției și veniturilor din agricultură.Arătînd că la indicația conducerii de partid și de stat Consiliul Superior al Agriculturii a analizat pe baza unui studiu multilateral situația creșterii animalelor și a stabilit un plan de măsuri concrete în această privință, vorbitorul a spus : Planul adoptat trebuie temeinic analizat de către consiliile agricole, de cei mai buni specialiști care lucrează în acest domeniu de activitate, împreună cu țăranii cooperatori, la nivelul fiecărei unități agricole și, o dată cu elaborarea planurilor anuale și de perspectivă, să se stabilească cele mai judicioase măsuri care să ducă la realizarea și depășirea prevederilor Directivelor Congresului al IX-lea al partidului, pentru a face din creșterea animalelor o ramură de mari venituri.Vorbitorul a scos apoi în evidență sarcinile de seamă ce stau în fața oamenilor de știință din institutele de cercetări, din învăță- mînt și din stațiunile experimentale în ridicarea cercetării științifice pe o treaptă superioară, pusă în slujba sporirii producției agricole.Sîntem la începutul primăverii, în acest an sînt condiții să se realizeze producții bune : s-au făcut arături adînci din toamnă pe aproape întreaga suprafață, semănăturile de grîu au ieșit bune din iarnă, sînt suficiente rezerve de apă în sol pe întreg cuprinsul țării. Datorită timpului favorabil, muncile agricole au început în toate regiunile țării.Ținînd seama de condițiile concrete din fiecare unitate, consiliile agricole, specialiștii, în strînsă colaborare cu uniunile cooperativelor agricole, au datoria să stabilească măsuri concrete tehnico- organizatorice pentru reușita campaniei de primăvară, să urmă

rească și să controleze executarea lor.Ne exprimăm convingerea că lucrătorii din gospodăriile de stat, mecanizatorii, specialiștii, toți oamenii muncii din satele patriei noastre vor face tot ce le stă în putință pentru a spori neîncetat producția vegetală și animală, a- ducîndu-și astfel contribuția lor deplină la cauza măreață a dezvoltării construcției socialiste în patria noastră iubită — Republica Socialistă România.
Cuvîntul tovarășului 

Gheorghe Stoica
delegat al cooperativei agricole 

din comuna Cirja, regiunea lași

Am venit la această mare adunare ca sol al țăranilor cooperatori din comuna Cîrja, raionul Bîrlad. Viața de toate zilele, problemele ce ne frămîntă pe fiecare dintre noi ne-au făcut să înțelegem că rezolvarea sarcinilor complexe ce stau în fața agriculturii impun o mai amplă și mai susținută cooperare a unităților noastre, așa cum se prevede în mod justificat în statutul Uniunilor cooperatiste.Nu o dată ne-am lovit noi, țăranii cooperatori din Cîrja, de nevoia de a ne uni eforturile cu alte cooperative. Să nu amintesc decît de nevoia de a lupta uniți împotriva inundațiilor. Terenurile cooperativei noastre se întind în lunca Prutului. Peste 500 de hectare din pămînturile noastre erau supuse, periodic, la asemenea calamități. Puteam privi nepăsători, „cu mîinile în sîn“ — cum se spune — la părăduirea muncii noastre ? Nu. Am hotărît să punem frîu furiei apelor. încă din toamna anului trecut am pornit să înălțăm un dig de pămînt pe o lungime de peste 15 km.Este o treabă anevoioasă, care cere multe brațe de muncă. Vreau să arăt că, la îndemnul organelor de partid, ne-am întovărășit la această lucrare cu cooperatorii din Rînzești, întrucît și ei au de suferit de pe urma revărsărilor Prutului. Punînd cu toții umărul, lucrarea este acum aproape terminată pe teritoriul cooperativelor noastre.Dar, ca să fie definitiv evitat pericolul inundațiilor, lucrările de îndiguire ar trebui extinse pe viitor și în perimetrul învecinat și al gospodăriei de stat Murgeni, ca și al întreprinderii piscicole.Care-i cîștigul de pe urma acestor lucrări ? întîi și înlîi nu vom mai fi păgubiți I Vom putea apoi extinde irigațiile, fapt ce ne va permite să obținem producții mari și constante.în 1965, am obținut în medie la hectar, peste 2 000 kg grîu și 3 175 kg porumb boabe, producții care au întrecut pe cele planificate cu 650 kg la grîu și 750 kg la porumb. De pe fiecare hectar am recoltat 2 000 kg floarea-soarelui, peste 1 000 kg in de ulei.Legat de roadele noastre, vreau să aduc cuvinte de laudă specialiștilor din agricultură, trimiși de partid să muncească în cooperativele agricole, să ne ajute în muncă. Cu sprijinul lor, aplicăm complexul de măsuri agrotehnice, asigurăm calitate superioară lucrărilor agricole. în cooperativa noastră executarea pe întreaga suprafață a arăturilor de toamnă, fertilizarea solului cît și celelalte măsuri agrotehnice au devenit o tradiție. Oamenii noștri participă cu drag la muncă, pe care o consideră izvor al bucuriei și prosperității lor, al înfloririi cooperativei.Consolidarea an de an a cooperativei noastre se oglindește și în faptul că, în prezent, a- verea obștească se ridică la peste 210 000 lei la suta de hectare. în anul 1965, noi am obținut venituri în valoare de 4 110 000 lei, revenind aproape 180 000 lei la 100 hectare. Valoarea zilei-muncă a ajuns la aproape 28 lei, din care 16 lei în bani; sigur că în această direcție nu am făcut prea mult.Ne străduim ca rezultatele muncii noastre să fie pe măsura posibilităților ce le avem, a înzestrării tehnice, a sarcinilor puse de partid. Dispunem de condiții prielnice și forțe puternice, capabile să determine creșterea producției vegetale și animale, avem importante rezerve ce pot fi valorificate la un nivel superior.Avem toată convingerea că în realizarea sarcinilor ce ni le-am propus vom primi un sprijin substanțial din partea Uniunilor cooperatiste, că prin crearea lor se deschid noi perspective pe linia întăririi economico-organizatorice a cooperativelor agricole, a creșterii bunăstării țărănimii, a întregului popor.



PAGINA 6 SClNTEIA

LUCRĂRILE CONGRESULUI COOPERATIVELOR AGRICOLE DE PRODUCȚIE
Raportul Comisiei de validare 
prezentat de tovarășul Ion luga
Adunările generale ale cooperativelor agricole de producție, conferințele pentru constituirea Uniunilor cooperatiste raionale, orășenești și regionale, care au avut ioc în lunile ianuarie și februarie anul curent, s-au desfășurat în lumina sarcinilor reieșite din documentele Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român din noiembrie 1965, respectîndu-se instrucțiunile Comisiei de organizare a Congresului pentru constituirea Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole.Participanții la adunările generale și conferințe și-au manifestat totala adeziune și aprobare față de măsurile stabilite de partid cu privire la îmbunătățirea conducerii și planificării agriculturii și față de proiectele statutului cooperativei agricole de producție, al statutului uniunilor cooperativelor agricole, precum și al statutului Casei de pensii.în toate adunările generale ale cooperativelor agricole s-a hotărît aderarea la uniunile raionale, iar conferințele uniunilor raionale și orășenești au hotărît aderarea la uniunile regionale; conferințele uniunilor regionale au hotărît aderarea la Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție.Conform normelor de reprezentare, stabilite de către Comisia de organizare, în adunările generale ale cooperativelor agricole de producție, în conferințele uniunilor raionale, orășenești și regionale ale cooperativelor agricole au fost aleși, pentru a participa la Congres, 5 500 delegați, dintre cei mai buni țărani cooperatori, cadre de specialitate, lucrători ai uniunilor cooperatiste. Din totalul delegaților, 4 680 au fost aleși direct în adunările generale ale țăranilor cooperatori — toate cooperativele agricole din Republica Socialistă România fiind astfel reprezentate la acest Congres. Au mai fost aleși 586 delegați la conferințele pentru constituirea uniunilor raionale și orășenești și 234 delegați la conferințele pentru constituirea uniunilor regionale.Din totalul delegaților la Congres, 4 703 sînt țărani cooperatori, din care :

Cuvintul tovarășului 
Traian Girba 

președintele Comitetului executiv 
al Sfatului popular 

regional Crișana

Congresul de constituire a Uniunii Naționale a Cooperativelor _A- gricole de Producție, măreț și în- suflețitor eveniment, marchează o nouă etapă pe drumul luminos și fericit pe care unitățile agricole cooperatiste îl parcurg sub conducerea înțeleaptă a partidului.în continuare, vorbitorul a arătat că transformarea socialistă a agriculturii a dat posibilitatea practicării, de către țăranii cooperatori din regiunea Crișana, a unei agriculturi bazate tot mai mult pe rezultatele științei. O astfel de metodă modernă o constituie irigațiile. în ultimii ani — a spus vorbitorul-— cooperativele agricole Sîn- tana, Sîntion, Borș, Șimand, Olari și altele, utilizînd apa freatică, au irigat suprafețe din ce în ce mai mari, obținînd sporuri însemnate de producție. Astfel, la cultura porumbu- lui-boabe, cooperativele agricole din Borș și Sîntion au obținut producții între 8 000 și 10 000 kg la hectar, iar la Olari s-au realizat 75 000 kg sfeclă de zahăr la hectar.Rezultatele înregistrate la culturile irigate au făcut ca acest mijloc eficace de sporire a producției să devină una din principalele preocupări ale cooperativelor agricole. Numai în acest an se vor cultiva în condiții de irigare peste 6 000 hectare.Deoarece pe o suprafață de peste 35 000 ha producția este diminuată din cauza stagnării apelor sau revărsării rîurilor, s-a prevăzut organizarea unor acțiuni de desecări și îndiguiri. Prin crearea uniunilor cooperatiste regionale și raionale se asigură cadrul necesar pentru 

ft — președinți de cooperași tive agricole de producție 2 568— vicepreședinți de cooperative agricole de producție 112— brigadieri 521— cooperatori fruntași 1502Din totalul membrilor cooperatori fruntași aleși ca delegați la Congres, 847 lucrează în cultura cerealelor, 168 în viticultură și pomicultură, 165 în legumicultură și 322 în zootehnie.Pe baza proiectului de statut al uniunilor cooperatiste și a instrucțiunilor Comisiei de organizare a Congresului, au avut loc în aceas

tă perioadă adunări generale și în întovărășirile agricole din zona de deal și munte, care au hotărît a- derarea la uniunile raionale. întovărășirile agricole sînt reprezentate la Congres prin 7 delegați.Ca semn al aportului deosebit pe care și-l aduc la introducerea și aplicarea științei agricole, în a- dunările generale ale cooperativelor agricole, în conferințele raionale, orășenești și regionale au fost aleși ca delegați la Congres 564 specialiști din care 375 sînt ingineri agronomi, zootehniști și medici veterinari care lucrează permanent în cooperativele agricole de producție.Muncind cu entuziasm, femeile din cooperativele agricole de producție își aduc un aport deosebit la creșterea producției agricole și dezvoltarea averii obștești. Apre- 
transpunerea în viață a acestor sarcini, dîndu-se posibilitatea organizării unor acțiuni intercoope- ratiste. în raionul Criș, de exemplu, prin acțiuni comune ale cooperativelor din Satul Nou, Vînă- tori, Sepreuș, Mișca etc., se vor deseca terenurile joase și se va îndigui Teuzul, care an de an se revarsă și inundă terenurile învecinate.Cultivarea legumelor și în special a celor timpurii constituie o preocupare de seamă pentru unitățile așezate în vecinătatea orașelor și a centrelor muncitorești. Vorbitorul a citat apoi o serie de exemple sugestive, care demonstrează faptul că legumicultura constituie o importantă sursă de venituri a cooperativelor agricole din regiunea Crișana.O preocupare importantă a consiliilor de conducere și a specialiștilor din cooperativele agricole din zona de deal a regiunii noastre a fost aceea a valorificării terenurilor așezate în pantă, erodate, nemecanizabile, improprii culturii cerealelor. Realizarea acestui o- biectiv este strîns legată de extinderea plantațiilor de pomi și vii, care în ultimii ani au crescut cu peste 3 500 ha.în activitatea noastră, pentru întărirea economico-organizatorică a cooperativelor agricole, am acordat o atenție deosebită creșterii animalelor. Tradiția, experiența și stăruința crescătorilor de animale din regiunea Crișana au contribuit la obținerea unor rezultate bune și în acest sector de activitate. La realizarea unor venituri tot mai mari din valorificarea produselor animale, o contribuție de seamă își aduce creșterea oilor, specie care este foarte mult apreciată de crescătorii de animale din regiunea noastră. în ultimii ani a crescut numărul unităților care dețin efective mari de oi. Astfel, 108 cooperative agricole au peste 1 000 de oi. Pînă în anul 1970 numărul unităților cu peste 3 000 de oi va fi de cel puțin 100, iar producția de lînă pe ovină va crește la mai mult de 4 kg.în scopul cointeresării materiale a membrilor cooperatori, în anul trecut. 160 cooperative agricole au aplicat retribuția suplimentară în producția vegetală, iar 180 în sectorul creșterii animalelor. Pentru anul 1966, toate cooperativele agricole din regiune vor aplica atît în sectorul vegetal cît și în creșterea animalelor retribuirea suplimentară.în regiunea Crișana există toate condițiile ca prin munca harnicei noastre tărănimi, a muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor din unitățile agricole socialiste, sub conducerea și îndrumarea organelor și organizațiilor de partid, sarcinile trasate de Congresul al IX- lea al Partidului Comunist Român pentru creșterea continuă a producției agricole să fie îndeplinite și depășite. 

ciind rolul pe care-1 au femeile în activitatea cooperativelor agricole de producție, la Congres au fost alese 1 651 delegate, ceea ce reprezintă 30 la sută din numărul total al delegaților.Dintre delegații aleși, 86,6 la sută sînt români, 9,5 la sută maghiari, 2,7 la sută germani și 1,2 la sută alte naționalități, ceea ce reflectă compoziția națională a populației țării noastre.Din totalul delegaților, 4 073 sînt membri ai Partidului Comunist Român. Aceasta dovedește aprecierea și prestigiul de care se bucură membrii de partid în rîn- dul maselor de țărani cooperatori.De asemenea, 60 dintre delegați sînt deputați în Marea Adunare Națională, iar 3 512 sînt deputați în sfaturile populare regionale, raionale și comunale. Un număr de 2 760 de delegați sînt decorați cu ordine și medalii ale Republicii Socialiste România.La lucrările Congresului, din totalul de 5 500 delegați sînt pre- zenți 5 457 (lipsesc motivat 43).La Congres mai participă un număr de 3 447 invitați, reprezentanți ai organelor de partid și de stat, președinți ai cooperativelor agricole de producție ; de asemenea, participă ingineri agronomi, medici veterinari, reprezentanți ai unor G.A.S. și S.M.T. La Congres participă oameni de știință și cultură, muncitori și cadre de conducere din întreprinderile constructoare de mașini și utilaje agricole, precum și din industria chimică.Compoziția socială și politică a delegaților și invitaților la Congres reflectă marile transformări ce au avut loc în viața satelor noastre în urma cooperativizării agriculturii.Verificînd modul în care au fost aleși delegații în adunările generale ale cooperativelor agricole și în conferințele raionale, orășenești și regionale pentru Congresul de constituire a Uniunii Naționale, Comisia de validare a constatat că normele stabilite de Comisia de organizare a Congresului au fost respectate întocmai. Ținînd seama de aceasta, Comisia de validare supune spre aprobare Congresului de constituire a Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole validarea mandatelor celor 5 500 delegați.
Cuvintul tovarășului 

P. I. Morozov,
șeful delegației Uniunii SovieticeDragi tovarăși,Din însărcinarea C.C. al P.C.U.S. și a guvernului sovietic permite- ți-mi să mulțumesc Comitetului Central al Partidului Comunist Român și Consiliului de Miniștri pentru invitarea delegației sovietice la Congresul Cooperativelor Agricole de Producție din țara dv., să vă transmit dv., delegaților la congres, și tuturor membrilor cooperativelor agricole de producție, un salut frățesc, cordial și să urez congresului dv. cele mai mari succese în activitatea sa.Am ascultat cu mare atenție și interes cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar gene

ral al C.C. al P.C.R., rapoartele și intervențiile participânților la congres, am luat cunoștință de realizările dv. și de măsurile care se prevăd a fi aplicate în vederea dezvoltării continue a producției agricole cooperatiste din România Socialistă.Ne bucură sincer, dragi prieteni, succesele dv. Agricultura socialistă din România se dezvoltă cu succes, se perfecționează organizarea producției, crește puterea economică a cooperativelor și gospodăriilor agricole de stat, crește nivelul producției vegetale și animale și, ceea ce este principal, la sate se ridică oameni noi, se creează condiții socialiste de muncă și de viață fără precedent. în condiții de adevărată libertate se îmbunătățește simțitor viața materială și spirituală a poporului.Oamenii muncii din Republica Socialistă România, strîns uniți în jurul partidului lor comunist și al guvernului, aduc o contribuție însemnată la cauza luptei pentru pace, democrație și socialism. Sîntem convinși că lucrările actualului congres, atenția permanentă a conducerii partidului și 

guvernului vor contribui la un nou și puternic avînt al agriculturii din țara dv.Bucurîndu-ne de succesele oamenilor muncii din agricultura Republicii Socialiste România, noi am dori să relatăm, de la această înaltă tribună, delegaților congresului, despre viața și munca țărănimii colhoznice din Uniunea Sovietică. An de an colhozurile și- sovhozurile noastre se întăresc și se dezvoltă, crește producția agricolă, se îmbunătățesc condițiile de trai, materiale și culturale, ale țărănimii colhoznice. Creșterea populației țării, crearea unor noi orașe și centre industriale, mărirea veniturilor oamenilor sovietici duc mereu la creșterea cererii de produse alimentare și materii prime agricole. De aceea, partidul și guvernul pun în prezent în fața oamenilor muncii de la sate noi sarcini și creează totodată condiții necesare pentru realizarea lor.Traducînd în viață hotărîrile Plenarei C.C. al P.C.U.S. din martie 1965, colhozurile și sovhozurile sporesc ritmul producției vegetale și animale. Cu toate condițiile, climatice nefavorabile în multe regiuni ale țării, volumul producției agricole în 1965, cu excepția cerealelor, a fost mai mare ca în toți anii precedenți. A crescut considerabil producția animală, de culturi tehnice și pentru crupe. Anul trecut colhozurile și sovhozurile țării noastre au produs cu 7,4 milioane tone lapte, cu 2,3 milioane tone carne (greutate vie), cu 2,3 miliarde ouă și cu 15 000 tone lînă mai mult decît în anul 1964. A crescut apreciabil recolta globală de bumbac, sfeclă de zahăr, floarea-soarelui și alte culturi tehnice.Proiectul de Directive al Congresului al XXIII-lea al P.C.U.S. deschide mari perspective pentru dezvoltarea agriculturii. în decurs de 5 ani vor fi investite în agricultură 71 miliarde ruble, adică tot atît cît s-a investit în ultimii 19 ani. în acest cincinal, agricultura va primi : 1 790 000 tractoare,1 110 000 autocamioane, 550 000 combine pentru recoltarea cerealelor și multe alte mijloace tehnice ; în anul 1970 se vor livra agriculturii 55 milioane tone îngrășăminte chimice. în regiunile secetoase ale țării se prevede irigarea terenurilor, iar în regiunile cu surplus de umiditate efectuarea de lucrări pentru desecarea unor mari suprafețe din fondurile statului. Se prevăd și alte măsuri pentru întărirea economică și organizatorică a colhozurilor și sovhozurilor.în prezent se desfășoară pregătirea pentru Congresul unional al colhoznicilor care va examina și adopta noul statut al artelului agricol, orientat spre continua întărire organizatorică a colhozurilor și dezvoltarea bazelor democratice de conducere.Dragi tovarăși, permiteți-mi încă o dată să vă urez noi succese în dezvoltarea agriculturii țării dv.Să înflorească prietenia dintre popoarele Uniunii Sovietice și Republicii Socialiste România, între popoarele tuturor țărilor socialiste.Fie ca ideile marelui Lenin să ne însuflețească pe noi toți spre noi victorii în construirea socialismului și comunismului.
Cuvintul tovarășului

7

Mihai Miscov
delegat al Uniunii raionale 
a cooperativelor agricole 

Deta, regiunea Banatîn viața poporului român au existat multe momente în care s-a putut vedea clar, ca de pe o culme de munte, întregul drum parcurs, precum și perspectivele ce s-au deschis, în toată măreția și frumusețea lor. Congresul nostru este un asemenea eveniment. El va rămîne înscris cu litere de aur în istoria patriei noastre, a țărănimii, a întregului popor. De la a- ceastă înaltă tribună doresc să exprim atașamentul țăranilor cooperatori români, germani, maghiari și sîrbi din raionul Deta, regiunea Banat, față de Partidul Comunist Român, care conduce cu înțelepciune întregul popor spre culmile înalte ale vieții civilizate, spre comunism.Țăranii cooperatori din raionul nostru au aprobat pe deplin prevederile proiectului de statut al uniunilor cooperatiste, și-au manifestat încrederea în aceste organe care vor contribui la folosirea cît mai completă a posibilităților și rezervelor de care dispune agricultura noastră socialistă.Subliniind necesitatea amplasării judicioase a culturilor pe zone și în cadrul fiecărei unități, vorbitorul a spus : Cu cîțiva ani în urmă consiliul agricol raional, sub îndrumarea directă a comitetului raional de partid, a inițiat un studiu privind folosirea rațională a terenului agricol. Din acest studiu a reieșit că structura suprafețelor cultivate nu a corespuns condițiilor de climă și sol existente în raionul nostru. Astfel, deși în raionul Deta cultura porumbului găsește condiții dintre cele mai favorabile, ea ocupa numai 19,9 la sută din suprafața arabilă, în timp ce unele plante, mai puțin valoroase, ocupau o suprafață mare.Cooperativele agricole au fost a- jutate ca, în funcție de cerințele economiei naționale și ale lor proprii, să îmbunătățească structura culturilor, astfel că în prezent porumbul ocupă 33,5 la sută din su

prafața arabilă. îmbunătățirea structurii culturilor și amplasarea lor mai rațională a dus la sporirea producției și a influențat direct dezvoltarea creșterii animalelor, zootehnia devenind astfel una din ramurile principale ale cooperativelor agricole din raion. Aceasta a dat posibilitate tuturor cooperativelor agricole să realizeze în mod ritmic venituri bănești, ceea ce le-a permis ca, începînd din anul 1962, toate cooperativele să acorde avansuri bănești lunare, aceasta

constituind un puternic stimulent pentru participarea activă a cooperatorilor la muncă.Dacă în direcția îmbunătățirii structurii culturilor noi am obținut rezultate bune, trebuie să arăt că nu aceleași realizări le avem și în introducerea soiurilor de mare producție. Pînă în anul trecut — datorită rezervelor pe care unele conduceri de cooperative și specialiști le-au manifestat față de introducerea soiurilor de mare producție — soiurile intensive de pildă au ocupat numai 45 la sută din suprafața însămînțată cu grîu. La soiurile de mare producție, în anul 1965 am obținut cu 700 kg la ha mai mult decît la soiurile extensive. De aceea în toamna anului 1965 cooperativele au însămînțat cu soiuri de mare producție peste 75 la sută din suprafața de grîu.Uniunea raională își va îndrepta atenția și spre rezolvarea altor probleme legate de folosirea rațională a pămîntului. Pe primul plan al preocupărilor noastre va sta efectuarea unor importante lucrări de hidroameliorații, menite să scoată de sub influența inundațiilor o suprafață de peste 25 000 ha.Una din problemele de primă urgență de care se va ocupa uniunea raională este cea privitoare la organizarea unor ateliere de reparații a mijloacelor de transport, a utilajelor de irigat și a celor privind mecanizarea în zootehnie.
Cuvintul tovarășului

Cen Ciao-sian,
șeful delegației R. P. Chineze

Dragi tovarăși,Delegația chineză participă cu mare bucurie la Congresul Cooperativelor Agricole de Producție din Republica Socialistă România. Constituirea Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție este un mare eveniment în viața politică și economică a pc ■ porului român, fapt care în mod sigur va mobiliza și mai mult inițiativa tuturor membrilor cooperativelor agricole de producție din România și va contribui la dezvoltarea producției vegâtale și animale, aducînd astfel o nouă contribuție la construcția socialistă din România.Din partea Partidului Comunist Chinez și a poporului chinez dorim să transmitem cu acest prilej calde felicitări Congresului dumneavoastră, care se desfășoară cu succes.în revoluția socialistă și construcția socialistă din România s-au obținut, sub conducerea Partidului Comunist Român succese uriașe. Dumneavoastră ați înfăptuit cu succes cooperativizarea agriculturii și ați dezvoltat gospodăriile agricole de stat. în construcția socialistă, ați perseverat în orientarea de a construi în mod independent și de sine stătător, mobilizînd în primul rînd și în mod intens propriile forțe, folosind la maximum resursele naturale și valorificînd rezervele interne ale țării dumneavoastră. Datorită a- plicării acestei orientări juste, producția agricolă din România a cunoscut o uriașă dezvoltare. Sîntem bucuroși să constatăm că cooperativele agricole de producție din țara dumneavoastră și-au demonstrat superioritatea în sporirea necontenită a producției și în dezvoltarea agriculturii pe baza socialismului. Dumneavoastră ați obținut, de asemenea, realizări foarte mari și ați cîștigat multă

experiență în dezvoltarea agriculturii, în creșterea șeptelului, în îmbunătățirea gospodăririi conducerii și tehnicii de producție a cooperativelor agricole de producție, precum și în ridicarea nivelului de trai material și cultural al membrilor cooperatori.Tovarăși,Sub conducerea Partidului Comunist Chinez și a tovarășului Mao Tze-dun, poporul chinez a obținut realizări importante în revoluția socialistă și construcția socialistă. în anul 1958, în satele țării noastre s-au înființat comunele populare. Ținînd sus steagul liniei generale de „a depune toate eforturile, a năzui mereu înainte și a construi socialismul după principiul mai mult, mai repede, mai bine și mai economic", membrii comunelor populare înaintează cu elan și tenacitate. Bizuin- du-ne pe comunele populare am învins tot felul de calamități naturale, am făcut un mare volum de lucrări de construcții funciare capitale, am dezvoltat multilateral gospodăriile, contribuind astfel și mai mult la un nou avînt al producției agricole. în ultimii ani, situația economiei noastre naționale este din ce în ce mai bună, în producția agricolă a țării noastre s-au obținut, patru ani succesiv, recolte bogate. Anul acesta este primul an al celui de-al treilea plan cincinal al țării noastre, în satele noastre se desfășoară mișcarea de educație socialistă. în întreaga țară se desfășoară pe scară largă și în mod aprofundat o mișcare de masă de studiere și aplicare în practică în mod concret a operelor tovarășului Mao Tze-dun și de însușire a dialecticii materialiste. însuflețite de gîndul că prin munca lor contribuie la revoluție și de îndrăzneala de a lupta și repurta noi victorii, masele largi de țărani luptă cu dîrzenie pentru a realiza recolte și mai mari.în revoluția socialistă și construcția socialistă, poporul chinez se bucură permanent de sprijin și încurajare din partea poporului român și a popoarelor revoluționare din lumea întreagă, față de care ne exprimăm mulțumirile noastre cordiale. Sub conducerea Partidului Comunist Chinez, poporul chinez, călăuzindu-se după principiile marxism-leninismului și ale internaționalismului proletar, sprijină cu consecvență construcția socialistă a popoarelor țărilor frățești și lupta de eliberare a popoarelor revoluționare din lumea întreagă. în prezent, poporul frate vietnamez duce cu un nemăsurat eroism războiul drept împotriva imperialismului american pentru salvarea patriei, aducînd o mare contribuție la lupta popoarelor din lumea întreagă împotriva imperialismului american și pentru apărarea păcii mondiale. Sub conducerea Partidului Comunist Chinez, poporul chinez sprijină cu tot ce-i stă în putință poporul frate vietnamez în lupta sa împotriva imperialismului american, pentru salvarea patriei, pînă la obținerea victoriei finale.Tovarăși,Constatăm cu bucurie că între poporul chinez și poporul român s-a stabilit, într-o îndelungată luptă revoluționară, o prietenie profundă, că relațiile de prietenie și colaborare dintre țările noastre se dezvoltă pe zi ce trece. în domeniul agriculturii, prin schimbul de vizite reciproce ale delegațiilor agricole, ale oamenilor de știință și lucrătorilor din agricultură din cele două țări, s-au întărit tot mai mult schimburile între cele două țări ale noastre în domeniul agriculturii și s-a dezvoltat prietenia dintre popoarele țărilor noastre. Dorim ca aceste relații de prietenie și colaborare să cunoască o dezvoltare și mai mare.Urăm succes deplin lucrărilor Congresului Cooperativelor Agricole de Producție din România ! Trăiască prietenia de nezdruncinat dintre partidele și popoarele chinez și român ! Trăiască marele steag al atotbiruitorului marxismleninism revoluționar !
Cuvintul tovarășului 

Zaharia Stanca
președintele Uniunii ScriitorilorVă rog să-mi îngăduiți să vă aduc aci salutul fierbinte al Uniunii Scriitorilor din Republica Socialistă România, salutul fierbinte al tuturor scriitorilor noștri. Vă rog, de asemenea, să-mi mai îngăduiți ca, în numele lor și în numele meu, să urez Congresului succesul cel mai deplin.Am ascultat aci, ca și dumneavoastră, cu deosebit interes și cu adîncă emoție cuvintul rostit în fața Congresului de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român. Expunerea m-a impresionat în mod deosebit pentru cuprinsul său realist și pentru construcția sa științifică și m-a emoționat profund prin poezia sa — o poezie evocatoare, de o înaltă calitate artistică.Simt nevoia să vă mărturisesc — a continuat vorbitorul — că de ieri dimineață, adică de la deschiderea acestui congres, și pînă în clipa de față, am ținut mereu ochii deschiși și m-am uitat cînd într-o parte a acestei uriașe săli, cînd în alta. Cu acești ochi am văzut multe. Cu acești ochi, copil fiind, am văzut de aproape răscoalele țărănești din martie 1907 și apoi, tot cu acești ochi, am văzut 

de aproape represiunile sîngeroase care au urmat răscoalelor țărănești. Cu acești ochi, tovarăși, am văzut, și nu o dată, cum părinții mei, frații mei, surorile mele și consătenii mei, de pe lunga și îngusta Vale a Călmățuiului, au fost loviți și umiliți de stăpînii moșiilor și de slugile stăpînilor moșiilor. Cu acești ochi, tovarăși, am văzut suferind de foame și uneori chiar murind de foame sute și mii de țărani. Monstruozitatea mi se părea cu atît mai greu de înțeles cu cît ea se petrecea în Teleorman, într-o regiune acoperită în fiecare vară de bogate lanuri de grîu și de vaste păduri de porumb. Cu acești ochi, tovarăși, am cercetat în tinerețe, și chiar ceva mai tîrziu, rînd cu rînd și cuvînt cu cuvînt, zbuciumata și cutezătoarea istorie a poporului român, viteaza, aș vrea să spun, istorie a poporului român. Eu cred că nu se poate închipui o istorie a poporului român din care cea mai mare parte a acestui popor — țărănimea — să lipsească. Și totuși, faptul s-a petrecut sub vechile regimuri. Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu a făcut, după părerea mea, mai mult decît oricare altă scriere rostită sau tipărită pînă acum dreptate țărănimii române.Acum, tovarăși, sînteți oameni liberi, stăpîni pe soarta voastră, faceți politică — politica Partidului Comunist Român, care e partidul nostru — dezbateți împreună cu conducătorii partidului nostru și ai statului nostru problemele agriculturii noastre, problemele legate de viitorul satelor noastre, de viitorul țării noastre, de fapt problemele

noastre de stat. Cine a înviat în voi toți — în cei pe care vă văd aici și-n milioane de săteni care v-au trimis aici — demnitatea străbunilor făuritori de țară, mîn- dria străbunilor apărători de țară, energia extraordinară care de veacuri părea pentru totdeauna ă- dormită ? Răspunsul e simplu și-1 cuprind trei cuvinte, numai trei cuvinte: Partidul Comunist Român. Intre toamna anului 1944 și această timpurie primăvară a lui 1966 stau înșiruiți anii grei, anii de lupte împotriva reacțiunii, anii de lupte dure și dîrze la care, chemată de clasa muncitoare, țărănimea noastră a venit și, așa cum cunoaștem cu toții, și-a dăruit fără șovăire partea ei de jertfe. Și această parte de jertfe n-a fost deloc măruntă. Anii dintre toamna lui 1944 și această timpurie primăvară a lui 1966 au fost tocmai acei ani care au cimentat alianța dintre muncitorime și țărănime, alianță pe care nimeni și niciodată n-o va putea slăbi.Sub înțeleaptă conducere a partidului comuniștilor români în acești douăzeci și ceva de ani am făcut mari pași înainte, ba chiar pași uriași. In bună măsură am schimbat fața orașelor ~ noastre și tot în bună măsură am schimbat și fața satelor noastre. Mai mult, am schimbat fața oamenilor, modul lor de a trăi și modul lor de a gîndi, de a judeca, am schimbat, în drum spre deplina bunăstare, substanțial nivelul de viață. Dar sîntem conștienți că încă mai avem multe, foarte multe de făcut în toate domeniile. Din acest Congres va ieși cu mare cîștig agricultura noastră socialistă, țărănimea noastră socialistă și, de fapt, vor ieși cu mare cîștig toate sectoarele de muncă și de producție din patria noastră. Personal, îmi îngădui să cred că din acest Congres și datorită acestui Congres — și sectorul în care eu lucrez — sectorul scriitoricesc — va ieși întărit.Vă este bine cunoscut faptul că unii scriitori au avut strînse legături cu Partidul Comunist Român, încă din greaua perioadă a ilegalității. După eliberare, la chemarea Comitetului Central al Partidului Comunist Român, scriitorii — și în primul rînd cei mai buni dintre ei — s-au alăturat muncii partidului și luptei partidului. întregul nostru talent, cît îl avem, bine înțeles întreaga noastră putere de muncă sînt puse în întregime în slujba partidului, în. slujba poporului nostru, noi ne inspirăm, pentru scrierea operelor noastre, din istoria și viața partidului nostru, din istoria și viața poporului nostru.Acesta a fost drumul ales de noi atunci cînd ne-am alăturat partidului. Acesta este drumul pe care mergem astăzi. Acesta este drumul pe care vom merge și în viitor.în anii care s-au scurs de la eliberare și pînă astăzi, ascultînd îndemnurile partidului nostru și ale poporului nostru, noi — lucrătorii din domeniul literaturii — am dăruit patriei nenumărate opere literare; romane și povestiri, cărți de versuri și piese de teatru, cărți de critică și de istorie literară. Unii dintre noi au scris cărți despre trecutul de suferință și de nădejde al țărănimii, alții au oglindit în scrierile lor
(Continuare în pag. a VII-a)
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(Urmare din pag. Vl-a)momente din viața clasei muncitoare, episoade din lupta partidului nostru. O mare parte dintre scriitori au scris cărți pe problemele de actualitate, pe acele probleme care sînt însăși esența vieții noastre de astăzi, însăși esența vieții socialiste a poporului nostru. Nu puține au fost cărțile care s-au bucurat de mare succes în țară și care, trecînd peste hotare, au găsit, mii de cititori pe toate continentele globului. Partidul ne-a răsplătit pentru succesele noastre. Cititorii noștri ne-au prețuit și ne-au citit. Dar noi, o spun deschis, nu sîntem mulțumiți cu ceea ce am realizat, nu sîntem satisfăcuți. Industria noastră se dezvoltă în ritm rapid. Satele noastre se înfrumusețează și se îmbogățesc. Oamenii noștri de la orașe și de la sate devin — cum se vede limpede și la acest Congres — alții, oamenii acestui secol de descoperiri epocale în domeniul științei și al tehnicii, oamenii a- cestui secol de biruință — pe o mare parte a planetei noastre — a socialismului.După ce a subliniat necesitatea ca scriitorii să muncească cu asiduitate atît în faza documentării, cît și la masa de lucru, vorbitorul a spus : Tovarăși congresiști, vă făgăduim din toată inima să venim cît mai curînd și cît mai mulți în mijlocul dv., la locurile dv. de muncă, vă făgăduim să vă dăm cît de curînd, pe baza unei bune cunoașteri, acele cărți pe care le așteptați de la noi, acele cărți care să oglindească, cît mai veridic și cît mai măiestrit, viața nouă a satelor noastre socialiste, viața nouă a țăranilor noștri socialiști. Cît despre noi, lucrătorii în domeniul literaturii, și cu aceasta închei, vreau să vă mărturisesc și aici că noi vom. rămîne și mai departe uniți cu partidul nostru comunist, uniți cu întregul nostru popor. Nimic nu ne va clinti în voința noastră de a fi în permanență îndrumați și conduși de partidul nostru și nimic nu ne va clinti din dorința noastră arzătoare de a ne sluji cu credință patria, poporul și partidul. Sîntem cu toții hotărîți să muncim laolaltă, cu dragoste, cu rîvnă, cu o mare înetedere în viitor pentru dezvoltarea acestei patrii, pentru întărirea și înflorirea ei, pentru fe- "icirea noastră și a tuturor celor r /or veni după noi.
Cuvîntul tovarășului

Gheorghe Mizgoi,
delegat al cooperativei agricole 

din comuna Bătrini, 
regiunea Ploiești

/

In urmă cu cîteva luni au apărut în presă cele trei proiecte de statut, documente ce au fost studiate cu deosebit interes de toți membrii cooperativei noastre. In adunările ce au avut loc pe brigăzi, ca și în adunarea generală, noi am discutat pe larg noile documente, la care ne-am dat adeziunea unanimă.Cooperativa noastră este situată în partea de nord-est a raionului Teleajen și, datorită condițiilor pedoclimatice, are un specific pomicol și zootehnic pronunțat. Una din îndeletnicirile de bază ale locuitorilor este cultivarea pomilor fructiferi. în cooperativa noastră pomicultura a cunoscut o mare dezvoltare. Livezile se întind în prezent pe 207 hectare, cea mai mare parte plantații tinere. Anul trecut, deși condițiile climatice au fost puțin favorabile, de pe cele 50 hectare livadă pe rod am recoltat peste 160 tone fructe, pe care le-am valorificat mai ales în stare proaspătă prin întreprinderile Fructexport și Agevacoop.Pentru folosirea cît mai bună a terenului în plantațiile tinere, noi am însămînțat pe suprafețe importante fasole, recoltînd cîte 500 kg la hectar. în același timp cultivarea fasolei în livadă a contribuit la ridicarea fertilității solului.Pentru anul în curs ne-am propus să extindem plantațiile cu încă 10 ha și să creăm o s,meuriște pe 5 hectare, cu smeură de grădină.Pentru valorificarea superioară a fructelor și în special a prunilor din plantațiile tinere ce vor intra pe rod în anii următori, noi am propus în cadrul conferinței de constituire a Uniunii regionale a Cooperativelor agricole de producție să se facă un studiu pentru construirea, prin eforturile comune ale cooperativelor Starchiojd, Bătrîni, Posești și Nucșoara, a unor centre de semiindustrializare a fructelor. înfăptuirea propunerii ar duce la valorificarea mai economi

că a fructelor ce nu pot fi consumate în stare proaspătă și, prin a- ceasta, la mărirea veniturilor cooperativelor respective.în continuare, vorbitorul a înfățișat dezvoltarea altei ramuri cu o tradiție veche în comună — creșterea animalelor. în această ordine de idei a insistat asupra problemelor permanentizării cadrelor și asigurării bazei furajere.Asigurarea unei baze furajere îndestulătoare a stat permanent în atenția consiliului de conducere al cooperativei. Anul trecut, am executat pe suprafața de 898 ha finețe lucrări de întreținere ca distrugerea și împrăștierea mușuroaielor, defrișarea arboretelor și a mărăcinilor, grăparea etc. Am strîns finul la timpul optim. Totuși nu am reușit să realizăm o producție la nivelul cerințelor și a posibilităților existente. întîmpinăm greutăți în ceea ce privește reînsămînțarea unor suprafețe de pășuni și finețe care au o floră săracă, din cauză lipsei semințelor. Iată de ce propun ca în viitor să se asigure cooperativelor agricole de producție sămînța necesară reînsămînțării pășunilor și fînețelor cu specii valoroase. E nevoie, de asemenea, să se studieze de către specialiști cum și cu ce se pot înlocui păișul și pă- rușca, care au o slabă valoare nutritivă, dar sînt aproape singurele ierburi pe pășunile noastre de munte. Considerăm că este necesar, de asemenea, să se asigure cooperativelor din zona de deal și munte îngrășăminte chimice pentru aceste suprafețe. Pentru a- cest an, noi am stabilit să mărim suprafețele însămînțate cu bor- ceag, lucernă și ovăz, folosind în acest scop și terenurile din livezile tinere.în numele cooperatorilor din Bătrîni, ne angajăm să depunem toate strădaniile, toate eforturile pentru ca cifrele din planul pe a- cest an și obiectivele din planul de perspectivă să devină fapte.
Cuvîntul tovarășului 

Marin Vacikov, 
șeful delegației R. P. Bulgaria

Scumpi delegați și delegate,Tovarășe și tovarăși, prieteni,Permiteți-mi ca în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, ăl guvernului Republicii Populare Bulgaria, al țăranilor cooperatori și al tuturor oamenilor muncii din agricultura țării noastre să vă salut frățește și în modul cel mai cordial și să urez succes în traducerea în viață a hotărîrilor congresului dv.întregul popor bulgar, oamenii muncii din agricultura țării noastre se bucură sincer de succesele poporului frate român în făurirea bazei tehnico-materiale a societății socialiste, în dezvoltarea agriculturii socialiste, în toate domeniile e- conomiei, științei și culturii. Ele ne bucură întrucît sînt succese ale u- nei țări socialiste frățești și vecine, de care ne leagă o prietenie frățească, seculară, întrucît sînt parte din succesele întregului sistem socialist. Aceste succese sînt o confirmare clară a avantajelor orîn- duirii socialiste, a hărniciei și marilor posibilități creatoare ale poporului român, realizate sub conducerea înțeleaptă a Partidului Comunist Român și a guvernului Republicii Socialiste România.Rezolvarea cu succes a celei mai grele probleme a construcției socialiste — cooperativizarea gospodăriilor individuale și îndrumarea lor pe drumul larg al socialismului — constituie o confirmare strălucită a viabilității planului leninist de cooperativizare. Orînduirea cooperatistă în satul românesc a învins complet și definitiv. Se întăresc și se dezvoltă gospodăriile a- gricole de stat din țara dv. ca întreprinderi agricole socialiste fruntașe. Datorită grijii deosebite a partidului și guvernului, baza materială de producție a agriculturii 

dv. se dezvoltă și se întărește continuu. Tot mai mult se mecanizea- ză procesele din agricultură, se introduce chimizarea și se lărgesc suprafețele irigate. Succesele dv. în aplicarea realizărilor științei agricole și a experienței fruntașe în practică ne produc o mare satisfacție. Intensificarea consecventă a producției dv. agricole a dus la o însemnată creștere a ei, la obținerea unor recolte sporite și stabile, la ridicarea culturii agrozootehnice.Scumpi delegați, prieteni,Noul tip de relații între țările socialiste permite ca realizările di

feritelor țări să devină un bun al tuturor țărilor socialiste. Acest lucru constituie un imens avantaj al orînduirii socialiste. între țările noastre socialiste frățești au existat și vor exista întotdeauna relații de respect și încredere reciprocă, de întrajutorare, atît de strălucit demonstrate în timpul vizitelor reciproce ale delegațiilor de partid și guvernamentale ale celor două țări, conduse de tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov. Multă bucurie au produs cooperatorilor bulgari întîlnirile și convorbirile lor cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, și cu tovarășul Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri, de care ei își vor aduce aminte mult timp. Noi acordăm o înaltă apreciere experienței oamenilor muncii din agricultura dv., studiem realizările dv. și aplicăm pe acelea care corespund condițiilor noastre. Ca și pînă acum, noi vă vom împărtăși și în viitor, cu o mare satisfacție și din toată inima, experiența noastră în agricultură.Scumpi delegați,în țara noastră orînduirea cooperatistă a învins la sate. De la o agricultură fărîmițată, cu randamente scăzute, agricultura noastră, sub conducerea Partidului Comunist Bulgar și cu ajutorul frățesc, neprecupețit al Uniunii Sovietice și al celorlalte țări socialiste, s-a transformat în anii puterii populare într-o agricultură puternică, de înaltă productivitate, înzestrată cu cea mai nouă tehnică. în prezent, în țara noastră există mari întreprinderi agricole socialiste, care dispun în medie de circa 4 000 hectare teren arabil, capabile să sporească și să ieftinească producția agricolă. Ca rezultat al grijii deosebite a Partidului Comunist Bulgar și a guvernului popular, baza tehnico-materială a agriculturii noastre s-a dezvoltat și întărit în mod rapid, mai ales după Plenara C.C. al P.C.B. din anul 1956.Linia de bază în dezvoltarea a- griculturii noastre o constituie intensificarea ei, prin extinderea mecanizării și chimizării, mărirea suprafețelor irigate și introducerea unor soiuri de plante și rase de a- nimale de o înaltă productivitate.Intensificarea a dus la creșterea rapidă a volumului producției agricole. Față de nivelul antebelic, în prezent producția noastră agricolă este de aproape 2 ori mai mare. Creșterea producției s-a realizat în primul rînd pe seama creșterii producției medii la hectar. In anul 1965 a fost obținută o producție la grîu de 2 530 kg în medie la hectar.Paralel cu dezvoltarea bazei tehnico-materiale și creșterea volumului producției, în agricultura noastră are loc un proces profund de lichidare a deosebirilor apărute istoricește între oraș și sat. Mecanizarea apropie tot mai mult munca agricolă de munca din industrie. Crește productivitatea muncii agricole.Creșterea productivității muncii a dus la creșterea volumului venitului național provenit din agricultură. Cresc veniturile oamenilor muncii din agricultură. Față de anul 1952, în anul 1965 veniturile reale ale țăranilor au crescut de peste 2 ori. începînd cu anul 1957 toți cooperatorii primesc pensii. A fost introdus un minimum garantat de remunerare a muncii cooperatorilor. Remunerarea muncii depinde de rezultatul final al producției nete obținute sau de beneficiul net.Se îmbunătățește neîntrerupt situația materială și culturală a ță

înalte distincții conferite 

unor unități agricole, cooperatori 

fruntași, specialiști și altor 

oameni ai muncii din agricultură
(Urmare din pag. I)Cărpiniș și „30 Decembrie" din comuna Tomnatic, regiunea Banat; Feldioara și Ghimbav, regiunea Brașov; Dobroești — oraș București ; Dor Mărunt, „Gheorghe Doja“ din comuna Gheorghe Doja și Grindu, regiunea București; Că- șeiu și Mihai Viteazul din comuna Mihai Viteazul regiunea Cluj ; „Răsăritul" din comuna Borș și Simand, regiunea Crișana; Ca- taloi și Chirnogeni, regiunea Do- brogea; Jariștea și Mircea Vodă din comuna Mircea Vodă, regiunea Galați; „Brazdă nouă" din comuna Apoldu de Sus, regiunea Hunedoara ; Tîrzii și Movileni, regiunea Iași; Foeni și Păulești, comuna Ambud, regiunea Maramureș; Acățari și Nazna din comuna Sîncraiu de Mureș, regiunea Mureș-Autonomă Maghiară ; „Dezrobirea" din comuna Ștefan cel Mare, „2 Martie" din comuna Gostavățu și „1 Mai" din comuna Bîrza, regiunea 

ranilor bulgari. S-a schimbat radical înfățișarea și viața satului bulgar. Două treimi din fondul de locuințe la sate a fost reînnoit. Pătrund tot mai mult în viața populației de la sate cuceriri materiale și culturale ca: cinematograful, teatrul, aparatele de radio, televizoarele, frigiderele, mașinile electrice de spălat rufe și de gătit, mobila modernă, autoturismele și altele.Directivele celui de-al VIII-lea Congres al partidului nostru deschid perspective luminoase pentru dezvoltarea pe mai departe a economiei țării și a agriculturii noastre pe drumul socialismului și comunismului.Succesele multilaterale ale țării noastre, inclusiv cele ale agriculturii, se datoresc politicii juste promovate de Partidul Comunist Bulgar și guvernul R. P. Bulgaria de colaborare și întrajutorare între țările socialiste, pentru pace și pentru înțelegere cu toate popoarele lumii.Poporul bulgar sprijină lupta de eliberare națională a popoarelor coloniale și dependente. A sprijinit și va sprijini fără rezerve lupta poporului vietnamez împotriva a- gresiunii americane.Politica de pace și înțelegere între popoare a celor două țări ale noastre apropie și mai mult popoarele noastre frățești și vecine.Scumpi prieteni și tovarăși,Noi ne bucurăm de programul grandios de dezvoltare a agriculturii dv. Mijloacele materiale și financiare mari prevăzute pentru dezvoltarea bazei sale tehnico-materiale, pentru continuarea dezvoltării ei intensive, vor duce la creșterea și ieftinirea pe mai departe a producției agricole, la satisfacerea și mai deplină a necesităților de produse agricole ale oamenilor muncii din țara dv. Noi nu ne îndoim că sarcinile prevăzute pentru dezvoltarea pe mai departe a agriculturii în România socialistă frățească vor fi îndeplinite și depășite, deoarece ele corespund intereselor vitale ale țăranilor români, ale poporului român și vor fi înfăptuite sub conducerea înțeleaptă a Partidului Comunist Român, iubit de popor, a guvernului dv. popular. Actualul congres și hotă- rîrile luate de el vor contribui la întărirea pe mai departe a. economiei cooperativelor agricole de producție și la dezvoltarea bazei lor tehnice de producție, -țodiSuccesele obținute atît de țara dv., cît și de țara noastră1 :în dezvoltarea generală a economiei, a agriculturii demonstrează cît se poate de clar atît avantajele orînduirii socialiste față de orînduirea capitalistă, cît și rezultatele bogate ale prieteniei, colaborării și întrajutorării între țările socialiste. Fie ca această prietenie între cele două țări ale noastre frățești și vecine să se întărească și să se dezvolte pentru a înmulți și mai repede succesele noastre în construirea socialismului și comunismului.Trăiască harnicii oameni ai muncii din agricultura Republicii Socialiste România !Să trăiască, să se întărească și să se dezvolte prietenia, colaborarea și unitatea dintre țările sistemului socialist, între Republica Socialistă România și Republica Populară Bulgaria 1
Cuvîntârile celorlalți vorbitori 

din cadrul lucrârilor desfășurate 
marți vor fi publicate în numă
rul de mîine al ziarului.

Oltenia; Bucov din comuna Bucov și Vîlcele din comuna Vîlcele, regiunea Ploiești; Verești și Vlăsinești, regiunea Suceava.Pentru contribuția însemnată la mărirea producției în cooperativele agricole de producție din raza lor de activitate, pentru productivitate și indici înalți obținuți în folosirea mașinilor și utilajelor a- gricole, pentru realizarea de lucrări de calitate și la prețuri de cost reduse, a fost conferit Ordinul Muncii clasa I stațiunilor de mașini și tractoare : Roseți, regiunea București; Sîntana, regiunea Crișana ; Castelu, regiunea Dobro- gea; Dudești, regiunea Galați; Segarcea, regiunea Oltenia.Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România a mai conferit un număr de 846 ordine și 1207 medalii unor cooperatori fruntași, specialiști din agricultură, lucrători ai uniunilor cooperatiste și ai consiliilor agricole care au obținut rezultate deosebite în activitatea lor. (Agerpres)
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regiunea Banat, Cen Ciao-slan, 
șeful delegației R. P. Chineze, 
care a salutat Congresul, acad, 
Zaharia Stancu, președintele U- 
niunii Scriitorilor, Gheorghe 
Mizgoi, delegat al cooperativei 
agricole de producție din comuna 
Bătrini, regiunea Ploiești, Marin 
Vacikov, șeful delegației R. P. 
Bulgaria, care a salutat Congre
sul, Constantin Popa, delegat al 
cooperativei agricole de producție 
din comuna Dor Mărunt, regiu
nea București, Bruno Kiesler, șe
ful delegației R. D. Germane, 
care a salutat Congresul, Mihai 
Bîrliga, delegat al cooperativei 
agricole de producție din comu
na Roma, regiunea Suceava.

După-amiază, prima parte a 
ședinței a fost prezidată de ing. 
Maria Cîrjan, delegată a Uniunii 
regionale a cooperativelor agri
cole de producție Dobrogea.

Au luat cuvîntul Iosif Banc, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, Ion Miulescu, delegat al 
cooperativei agricole de produc
ție din comuna Popești-Leordeni, 
orașul București, prof. dr. Kolo- 
man Boda, șeful delegației R. S. 
Cehoslovace, care a salutat Con
gresul, Mihai Mititelu, delegat al 
cooperativei agricole de produc
ție din comuna Nicolae Bălces- 
cu, regiunea Bacău, scriitorul 
Sutb Andras, Llambro Duka, 
șeful delegației R. P. Alba
nia, care a salutat Congresul, 
Vasile Nemesniciuc, delegat al 
cooperativei agricole de producție 
din comuna Șipote, regiunea Iași, 
Emil Negruțiu, rectorul Institu
tului agronomic din Cluj, Jan 
Klecha, șeful delegației R. P. Po
lone, care a salutat Congresul, 
Simion Dobrovici, secretar al 
Comitetului regional de partid 
Galați.A doua parte a ședinței de 
după-amiază a fost prezidată de 
Ion Nicolae, președintele Uniu
nii regionale a cooperativelor a- 
gricole de producție Oltenia, 

care a arătat că pe adresa Con
gresului au sosit aproape 700 te
legrame din partea unor coope
rative agricole de producție, gos
podării agricole de stat și sta
țiuni de mașini și tractoare, sta

Daruri oferiteîn cursul zilei de ieri, prezidiului Congresului i-au fost oferite daruri din partea unor delegații de peste hotare. Delegația Uniunii Sovietice a oferit o casetă, artistic lucrată, avînd încrustat pe capac chipul lui Lenin ; delegația R. D. Germane a dăruit busturi ale lui Marx și Engels, lucrate în cerami- 

Adunare festivă consacrată i 
Zilei internaționale a femeii i
(Urmare din pag. I)

triei sînt membre în consiliile de conducere ale cooperativelor agricole, îndeplinesc funcții de președinte, brigadier și șef de echipă, demonstrînd destoinicie și capacitate de organizare. Sute de mii de intelectuale își aduc o prețioasă contribuție la dezvoltarea științei și culturii, în îngrijirea sănătății cetățenilor patriei. In țara unde în urmă cu 20 de ani femeile constituiau cel mai mare număr de analfabeți, astăzi peste 57 la sută din numărul total al celor ce muncesc în învățămînt, cultură și artă sînt femei. Ca semn de prețuire pentru munca fructuoasă, depusă în diferite domenii de activitate, peste 25 000 de femei au fost distinse cu ordine și medalii ale Republicii Socialiste România. Sute de femei au primit titluri de profesor și învățător emerit, profesor și învățător fruntaș, artist al poporului, artist emerit, maestru emerit al artei, laureat al premiului de stat etc. De o deosebită considerație se bucură în statul nostru femeia mamă, care crește și educă tînăra generație.în continuare, tovarășa Suzana Gâdea a reafirmat adeziunea și sprijinul total pe care femeile din țara noastră le acordă politicii externe a partidului și guvernului. Dînd glas gîndurilor și sentimentelor femeilor din țara noastră — a spus vorbitoarea — Consiliul Național al Femeilor își exprimă sentimentele de caldă prietenie 

țiuni experimentale, din partea 
unor colective de muncitori, in
gineri și tehnicieni din între
prinderi care produc mașini și 
utilaje agricole, precum și de la 
numeroși țărani cooperatori. Te
legramele cuprind urări de 
succes lucrărilor Congresului și 
angajamentele cooperativelor a- 
gricole de a înfăptui hotărîrile ce 
se vor adopta la Congres, de a 
spori continuu producția agricolă, 
vegetală și animală. întreprinde
rile se angajează să livreze agri
culturii tot mai multe mașini a- 
gricole de calitate superioară, 
îngrășăminte chimice, de a în
deplini și depăși prevederile di
rectivelor Congresului al IX-lea 
al partidului. Considerăm că 
sîntem in asentimentul dv. — a 
spus vorbitorul — să mulțumim 
călduros tuturor celor care au 
adresat telegrame Congresului și 
să le urăm spor la muncă.

Au luat apoi cuvîntul tovarășii 
Constantin Drăgan, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
Central al Sindicatelor, Maria 
Cîrjan, delegată a Uniunii regio
nale a cooperativelor agricole 
de producție-Dobrogea, Andras 
Klenczner, șeful delegației R. P, 
Ungare, care a salutat Congresul, 
Petru Enache, prim-secretar al 
Comitetului Central al Uniunii' 
Tineretului Comunist, Constantin 
Constantinescu, delegat al Uniu
nii raionale a cooperativelor a- 
gricole de producție-Fetești, re
giunea București, Giăn Du 
Hoan, ambasadorul R. P. D. 
Coreene în Republica Socialistă 
România, care a salutat Congre
sul, Vasile Malinschi, guvernato
rul Băncii Naționale a Republi
cii Socialiste România, Alexan
dru Czege, delegat al cooperati
vei agricole de producție „Dra
pelul roșu" din Salonta, regiunea 
Crișana, Sugarragcia Cedendor- 
jin, șeful delegației R. P. Mon
gole, care a salutat Congresul, 
Dumitru Dinișor, delegat al co
operativei agricole de producție 
din satul Goicea Mare, regiunea 
Oltenia.

Congresul a ales apoi în una
nimitate Comisia de propuneri a 
candidaturilor pentru Consiliul 
Uniunii' Naționale a Cooperative
lor Agricole de Producție și pen
tru Comisia de revizie.

Lucrările Congresului conti
nuă.
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Congresului gcă, iar delegația R. P. Mongole 0 tabloul eroului național al po- | porului mongol Suhe-Bator.Președintele Comitetului de or- | ganizare a Congresului, Vasile “ Vîlcu, a mulțumit călduros con- ■ ducătorilor delegațiilor pentru | darurile oferite. (Agerpres) |

față de femeile din țările socialiste, de care le leagă țelul comun al construirii socialismului și comunismului, solidaritatea deplină cu lupta femeilor din Asia, Africa și America Latină, împotriva colonialismului și neocolonialismu- lui, militează pentru lărgirea legăturilor de prietenie cu femeile din țările capitaliste, care luptă pentru cucerirea drepturilor și libertăților democratice, împotriva imperialismului, pentru pace.Participantele la adunarea festivă au adoptat, într-o atmosferă entuziastă, textul unei telegrame adresate Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care se spune printre altele :Mîndria patriotică ce ne stăpî- nește, ca părtașe la marile victorii obținute de oamenii muncii, constituie un permanent imbold, ne înaripează în activitatea ce o desfășurăm. Ca cetățene ale patriei noastre socialiste, ne revin înalte răspunderi și îndatoriri. Asigurăm iubitul nostru partid, Comitetul său Central, de întregul nostru devotament, de hotărîrea noastră fermă de a participa cu toate puterile, cu toată energia și capacitatea noastră la înfăptuirea mărețelor obiective stabilite de partid pentru desăvîrșirea construcției socialiste, pentru făurirea unei vieți fericite în patria noastră scumpă.In încheierea adunării a fost prezentat un bogat program artis
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Itic. (Agerpres)

Central

al P.C.R.
Tovarășul Mihai Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., a primit marți la C.C. al P.C.R. pe tovarășii Tawfiq . Toubi, membru al Biroului Politic și al Secretariatului C.C. al P.C. din Izrael, și David Henin, membru al Biroului Politic și al Secretariatului C.C. al P.C. din Izrael. La primire a luat parte tovarășul Ștefan Andrei, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.Cu acest prilej a avut loc o discuție care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească.(Agerpres)

Care sînt 
mobilurile 

recensămîntului 
locuințelor

(Urmare din pag. I)

amănunfife în legătură cu gradul de 
urbanizare, respectiv procentul popu
larei care locuiește în mediu urban, 
gradul de concentrare urbană, adică 
modul de repartizare a populației ur
bane în diferitele categorii de loca
lități.

Un șir de întrebări privesc gradul 
de instrucțiune a populajiei, reparti
zarea ei pe profesii și pe vîrste. A- 
ceste date sînt utile pentru a se putea 
trage o serie de concluzii cu privire 
la diferitele tipuri de dotări social- 
culfurale, putîndu-se stabili mai pre
cis atît ceea ce există, cît și ceea ce 
trebuie executat.

Alte rubrici ale formularelor soli
cită răspunsuri care se referă la cu
noașterea exactă a locului de muncă 
și a altor elemente care creează 
o bază obiectivă de analiză știin
țifică și de solujionare a unui șir 
de probleme ce se ridică îndeosebi 
pentru orașul București, dar și pentru 
alte orașe ale țării, în domeniul 
transportului în comun, cît și în ce 
privește stabilirea amplasamentelor 
pentru noile zone de producție sau 
de locuinje. Ele vor putea fi funda
mentate numai în lumina datelor 
exacte provenite prin recensămînt.

Trebuie subliniată însemnătatea 
sprijinului cetățenilor pentru obține
rea de date exacte în ce privește 
structura demografică a populației, 
atît în mediul urban, cît și în cei 
rural. Modificările importante inter
venite în acest domeniu se impun a 
fi analizate și sub aspectele tipului 
de locuințe. Se știe că, în ultimii 
ani, în special ca urmare a creșterii 
nivelului de trai al populației', tipul 
de familie care grupa în aceeași 
gospodărie două și uneori chiar trei 
generații cunoaște o continuă res- 
trîngere. Procesul acesta, desfășurat 
în egală măsură în mediul urban și 
rural, impune o reconsiderare a ti
purilor și mărimii apartamentelor ce 
se construiesc, în scopul punerii de 
acord a acestora cu evoluția previzi
bilă a structurii demografice. In felul 
acesta datele recensămîntului vor 
oferi arhifecților posibilitatea unei 
bune orientări în alegerea tipurilor 
de camere și apartamente necesare, 
în asigurarea unui grad înalt de con
fort.

Realizarea planificată a unei rețele 
de instituții sociale, a unei rețele de 
alimentație publică profilată și judi
cios distribuită teritorial, implică o 
viziune de perspectivă, de ansamblu, 
pentru ca acestea să corespundă cît 
mai bine nevoilor, iar tipurile de 
construcții să se încadreze armonios 
în ansamblurile arhitectonice respec
tive.

Nu mai puțin importante sînt ele
mentele statistice pe care recensă- 
mîntul le va procura cu privire la 
caracteristicile fondului existent de 
locuințe, la gradul lui de uzură, mo
dul și starea de întreținere, precum 
și echiparea lui tehnică-edilitară. în 
legătură cu acestea recenzorii vor 
pune cetățenilor diferite întrebări 
privind : suprafața încăperilor, ma
terialul din care sînt construiți pereții, 
acoperișul, numărul persoanelor, for
ma de proprietate etc. Cuprinderea 
sintetică pe cartiere, sectoare și orașe 
a datelor obținute va alcătui un bo
gat material, care va servi la repar
tizarea judicioasă în timp și în spa
țiu a noilor complexe de locuințe, 
la elaborarea și actualizarea schițelor 
de sistematizare, la etapizarea dife
ritelor lucrări. Datele cu privire la si
tuația actuală a clădirilor de locuit 
vor înlesni elaborarea unor concluzii 
cu privire la zonificarea localităților,' 
la întocmirea bilanțului teritorial ac
tual și de perspectivă, la folosirea 
cît mai rațională a teritoriului etc., în 
spiritul principiilor urbanismului con
temporan.

Recensămîntul populației și locuin
țelor reprezintă o largă acțiune ob
ștească, care trebuie sprijinită în 
toate fazele ei de desfășurare, cu 
toții fiind interesați într-o înregis
trare cît mai exactă a prezentului, 
în vederea unei fot mai bune satis
faceri în viitor a cerințelor popu
lației, a dezvoltării construcției socia
liste.
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O. N. U. Încheierea lucrărilor
COMITETULUI ECONOMIC

intervenția reprezentantului românNEW YORK 8 (Agerpres). — Problema valorificării resurselor naturale a dat loc la dezbateri aprofundate în Comitetul Economic al Consiliului Economic și Social al O.N.U. (ECOSOC). Cele peste 20 de delegații care au. luat parte la discuții au subliniat importanța pe care o reprezintă, pentru dezvoltarea economică a tuturor statelor, valorificarea în interesul propriu a resurselor naturale de care ele dispun.în intervenția sa, reprezentantul român Iacob Ionașcu s-a referit pe larg la experiența țării noastre în utilizarea rațională a resurselor naturale. în planul de stat pe anul 1966—1970, a arătat vorbitorul, se are în vedere crearea de condiții tot mai bune pentru atragerea în circuitul economic a noi. materii prime, pentru valorificarea superioară a acestora. Mărturie a interesului pe care România îl acordă creării condițiilor corespunzătoare pentru valorificarea resurselor turale, a spus vorbitorul; estefaptul că, încă din 1957, la sesiunea a XH-a a .Adunării Generale a O.N.U. țara noastră a propus ca principiu care să facă obiectul unei declarații de cooperare economică internațională — suveranitatea permanentă a fiecărei țări de a dispune liber de resursele și bogățiile proprii, în interesul dezvoltării economice.într-un raport prezentat de către Philippe de Seyneș, subsecretar al O.N.U. pentru economice și sociale, programul de acțiuni, O.N.U. și instituțiilor lizate. A fost depus un proiect de rezoluție, la elaborarea căruia au

participat delegațiile României, Algeriei, Chile, Greciei, Indiei, Iranului etc. pe care Comitetul adoptat în unanimitate.Proiectul de rezoluție, după ce reafirmă dreptul inalienabil fiecărei țări și popor de a dispune în mod permanent de resursele sale naturale, cere secretarului general să înainteze guvernelor și organismelor din sistemul O.N.U. programul amintit mai sus pentru ca acestea să prezinte observațiile și sugestiile lor în vederea elaborării unui program de acțiuni în acest domeniu.Declarînd închise lucrările Comitetului Economic, președintele ședinței, reprezentantul român Costin Murgescu, a subliniat spiritul de cooperare manifestat de delegațiile participante, ceea ce a permis soluționarea cu succes a problemelor discutate.
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Intr-un comunicat publicat de secretarul general al Partidului african al independenței din Guineea „por
tugheză” și Insulele Capuhii Verde se arată că trupele armatei de eliberare și partizanii au dat lovituri 
puternice trupelor portugheze. In cursul lunii trecute, patrioții au atacat taberele militare întărite ale portu
ghezilor dislocate la Jabada, Fulacunda și Empada. Un detașament portughez a căzut într-o ambuscadă 
organizată de patrloțl pe drumurile de pădure. Fotografia înfățișează o unitate de patrioți gata de luptă

Intr-un comunicat publicat de secretarul general al Partidului african al independenței din Guineea „por
tugheză” și Insulele Capuhii Verde se arată că trupele armatei de eliberare și partizanii au dat lovituri 
puternice trupelor portugheze. In cursul lunii trecute, patrioții au atacat taberele militare întărite ale portu
ghezilor dislocate la Jabada, Fulacunda și Empada. Un detașament portughez a căzut într-o ambuscadă 
organizată de patrloțl pe drumurile de pădure. Fotografia înfățișează o unitate de patrioți gata de luptă

S.U.A. iși vor retrage 
instalațiile militare din Franța 1

Un răspuns preliminar al președintelui 
Johnson la scrisoarea generalului de Gaulle

GENEVA

WASHINGTON 8 (Agerpres). — Ambasadorul Franței la shington, Charles Lucet, a primit luni seara de George subsecretar de stat al S.U.A., i-a remis un răspuns preliminar al președintelui Johnson la scrisoarea adresată acestuia de președintele de Gaulle cu privire la N.A.T.O. Cu toate că ambasada nu a dat nici o indicație privitoare la conținutul acestei scrisori, s-a precizat că un răspuns mai complet va fi adresat Franței după ce guvernul S.U.A. se va consulta cu ceilalți aliați din cadrul N.A.T.O.Corespondentul din Washington al agenției Associated Press, John Hightower, relatează că președintele Johnson a comunicat în mesajul de răspuns că propunerea generalului de Gaulle privind o reorganizare radicală a sistemului militar al N.A.T.O. ar putea avea un efect profund asupra relațiilor

Wa- fost Ball, care
franco-americane. „Răspunsul Sta
telor Unite — subliniază corespondentul — lasă să se înțeleagă 
că Statele Unite vor prefera să-și 
retragă instalațiile lor militare din 
Franța decît să le transfere sub 
comanda și controlul francez, așa 
cum s-a menționat că ar dori De Gaulle". Hightower consideră însă că intențiile S.U.A. de a discuta problemele ridicate de președintele Franței cu ceilalți aliați ai lor din cadrul N.A.T.O. dovedesc că „ușa negocierilor nu a fost închisă".Ziarul „Washington Post" apreciază că președintele Johnson a respins cererea generalului de Gaulle de a plasa sub controlul și comanda franceză trupele și bazele americane în Franța. Ziarul adaugă că președintele Johnson a cerut generalului de Gaulle să-i comunice intențiile sale privind forțele franceze care se află în prezent în Germania occidentală sub comandamentul N.A.T.O.

problemele este inclus pe 5 ani, al sale specia-

GENEVA 8. — Corespondentul Agerpres, Horia Liman, transmite: . Ședința de marți dimineața a Comitetului celor 18 state pentru dezarmare a fost consacrată problemei măsurilor colaterale referitoare la reducerea amenințării războiului nuclear. Șeful . delegației sovietice, Semion Țarapkin, a făcut o declarație, arătînd că lichidarea bazelor militare și retragerea trupelor de pe terito-

Manifestul electoral

Tripoli: PREMIERUL LIBIEI
A VIZITAT PAVILIONUL ROMANESC

TRIPOLI 8 (Agerpres). — La 
Tripoli, în prezența primului mi
nistru al Libiei, Hussein Mazik, s-a 
deschis tradiționalul Tîrg interna
țional. La actuala ediție participă 
un număr de 28 de țări, printre 
care și România. Pavilionul româ
nesc ocupă o suprafață de 1 000 
mp, în standuri fiind prezentat 
un variat sortiment de exponate : 
mașini și utilaje, produse chimice, 
materiale de construcție, bunuri de 
consum, artizanat. După festivita
tea deschiderii, prim-ministrul Li
biei a vizitat pavilionul românesc,

apreciind calitatea exponatelor și 
modul de prezentare al acestora. 
In aceeași zi pavilionul țării noas
tre a fost vizitat de miniștrii eco
nomiei și comerțului ai Libiei, Re
publicii Ciad, Arabiei Saudite, 
Greciei, precum și de alte perso
nalități.

Ziarele libiene consacră ample 
articole expoziției românești, ară
tînd că această prezență constituie 
o importantă contribuție la dez
voltarea relațiilor economice din
tre România și Libia.

riile străine constituie una din măsurile ce se impun cu urgență, întrucît prezența acestora constituie o sursă majoră a tensiunii internaționale și a primejdiei unui conflict militar. De asemenea, el s-a pronunțat în favoarea propunerii guvernului R. D. Germane, cu privire la retragerea armamentelor nucleare de pe teritoriul german.Semion Țarapkin a declarat că Uniunea Sovietică este dispusă să semneze un acord pentru extinderea prevederilor Tratatului de la Moscova asupra experiențelor subterane și a preconizat distrugerea — sub control internațional — a stocurilor de arme nucleare, interzicerea producției acestora și a mijloacelor pentru transportul armelor nucleare.Delegatul mexican Antonio Gomez Robledo s-a pronunțat pentru suspendarea producției de materiale fisionabile, reducerea forțelor armate și bugetelor militare, interzicerea folosirii armelor nucleare.

O declarație a lui Waldeck RochetPARIS 8. — CorespondentulAgerpres, Georges Dascal, transmite : în cadrul emisiunii „Față în față" de la televiziunea franceză, Waldeck Rochet, secretarul general al Partidului Comunist Francez, a răspuns întrebărilor puse de trei ziariști de la „Le Monde", „L’Express" și „Vie franțaise", cu privire la poziția Partidului Comunist Francez în problemele politicii interne și externe franceze.Cu acest prilej, Waldeck Rochet a făcut cunoscută scrisoarea pe care Biroul Politic al partidului comunist a adresat-o lui Francois Mitterrand, președintele Federației stîngii democrate și socialiste, privind viitoarele alegeri parlamentare din primăvara anului 1967. După ce a arătat că comuniștii îm-

părtășesc punctul de Federației, ca fiecare prezinte propriul său primul tur al alegerilor, scrisoarea adaugă că „pentru al doilea tur de scrutin este indispensabil de a prezenta un singur candidat al stîngii. Partidul Comunist Francez propune ca un angajament în acest sens să fie luat de toate partidele stîngii, în special de partidele grupate în Federație și de partidul comunist". Waldeck Rochet a declarat că „principala problemă care stă în fața partidelor de stingă este de a obține majoritatea la viitoarele alegeri parlamentare și că aceste forțe trebuie să ajungă la un acord în ce privește programul comun de acțiune".

vedere partid candidat al să la

VIETNAMUL DE SUD

PIERDERI SUFERITE DE TRUPELE

ai partidului laburist

Pavilionul Republicii Socialiste România la Tîrgul internațional de bu
nuri de larg consum de la Frankfurt pe Main (R.F.G.)

NEW YORK 8 (Agerpres). — După cum transmite agenția TASS, la 7 martie, reprezentantul permanent O.N.U. a Securitate se arată
la

cererea Re- Germane cu sa în O.N.U. se spune în că este nece- Securitate să

INTERVENTIONIST!SAIGON 8 (Agerpres). — într-un comunicat al agenției de presă V.N.A., dat publicității la 7 martie, se arată că forțele Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud au scos din luptă aproximativ 5 000 de soldați din prima divizie aeropurtată americană în perioada septembrie 1965—martie

1966. Citind postul de radio al F.N.E., aceeași agenție menționează că aproximativ 8 000 de soldați, dintre care 4 615 americani și 1 542 sud-coreeni, au fost omorîți în cursul luptelor desfășurate în regiunea centrală din Vietnamul de sud.
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al U.R.S.S. trimis Consiliului de o scrisoare în care că Uniunea Sovietică sprijină pe deplinpublicii Democrate privire la primirea Guvernul sovietic, scrisoare, apreciază sar ca Consiliul deacorde atenția cuvenită analizei a- cestei cereri pentru ca la cea de-a XXI-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U., R. D. Germană să devină membru cu drepturi depline al O.N.U.în scrisoarea trimisă de reprezentantul U.R.S.S. la O.N.U. se a- rată că primirea R. D. Germane ca membru al O.N.U. ar contribui în mod esențial la normalizarea relațiilor celor două state germane și în felul acesta la reu- nificarea pe cale pașnică a Germaniei, precum și la întărirea securității europene.Reprezentanța U.R.S.S. la O.N.U. a cerut să se difuzeze scrisoarea ca document oficial al Consiliului de Securitate.

415 milioane de dolari 
pentru regiuni de „încordare”

Constructorii au 
coborit de pe schele

(Urmare din pag. I)

Rugurile 
de pe Fudjiama

Stau nevîndufe construcții a căror 
valoare este incalculabilă. In plus, 
investițiile publice au scăzut cu peste 
40 la sută.

Efectele crizei din construcții s-au 
făcut resimțite și în ramuri auxiliare 
cum ar fi industria cimentului, a ce
ramicei, a utilajelor industriale pen
tru șantiere. Toate acestea s-au re
percutat asupra situației unei mari 
categorii a clasei muncitoare italiene 
mai ales că patronatul a recurs la 
b'ocarea salariilor, preconizînd reîn
noirea vechilor contracte fără nici o 
modificare substanțială. El a mizat 
pe soargerea unității sindicale spe- 
rînd că în felul acesta va fi mai sim- 
p'u să-și impună condițiile. „Planu
rile pakonafului — a declarat secre
tarul general al sindicatului de spe
cialitate din cadrul C.G.I.L. — au 
e-.uat în fața unității de luptă a mun
citorilor care, indiferent de convin
gerile lor politice, au acționat în co
mun la grevă. Această manifestație 
constituie un refuz al tuturor munci
torilor de a se supune politicii pa
tronatului’.

ani în șir, în- 
terenuri ara- 

situate pe po-

De 
tinse 
bile, 
vîrnișurile muntelui 
Fudjiama, n-au mai 
rodit. Afectate poli
goanelor „Kitafudji" 
și „Higasifudji", a- 
ceste pămînturi sînt 
de atunci semănate 
doar cu proiectilele 
trase de militarii a- 
mericani și japonezi. 
Terorizați de primej
dia accidentelor, a- 
surziți de tirul arti
leriei, locuitorii din 
împrejurimi duc o 
viață de permanentă 
neliniște. De unde, 
numeroasele greve, 
manifestații care au 
același obiectiv: li
chidarea poligoanelor și retrocedarea pă- 
mînturilor celor că
rora le aparțin.

Nu o dată autori-

tățile au promis să 
înapoieze pămîntul 
proprietarilor, 
făgăduiala a 
neîndeplinită.
potrivă, de la aceste

dar rămas 
Dim-

poligoane, anul tre
cut au fost progra
mate lansări de ra
chete. Locuitorii au 
aprins ruguri pe ver- 
sanții muntelui Fud
jiama. Mesajele mun
tenilor au anunțat 
pînă-ri timpii apro
pierea unor noi pri-

mejdii, au chemat la 
solidaritate poporul 
japonez împotriva 
jocului periculos cu 
rachetele. Amploarea 
protestelor opiniei 
publice japoneze, 
larg sprijinite de or
ganizațiile sindicale, 
a silit comandamen
tul trupelor america
ne din Japonia să 
sisteze programul e- 
xercițiilor de lansare 
a rachetelor. Zilele 
acestea, 
mentul 
cel al 
apărare" japoneze au 
căzut de acord să 
vîndă țăranilor lo
cali 200 de hectare 
de pămînt și să facă 
anumite delimitări 
de zone în timpul 
tragerilor în viitor. 
Aceste succese vor 
impulsiona și mai 
mult lupta popu
lației japoneze, pen
tru desființarea poli
goanelor și bazelor 
militare de pe teri
toriul țării.

Gabriela BONDOC

comanda- 
american și 

„trupelor de

WASHINGTON 8 (Agerpres). — Comisia senatorială pentru afacerile externe a aprobat luni, cu 18 voturi pentru și un vot contra, cererea președintelui Johnson privind alocarea unor credite suplimentare de 415 milioane dolari destinate ajutorului „economic" pentru Vietnamul de sud și alte regiuni calificate ca „încordate".La proiectul de lege au fost propuse trei amendamente care au fost însă respinse. Primul, cel depus de președintele comisiei senatoriale pentru probleme externe, William Fulbright, cerea ca legea să declare expres că acordarea a- cestor credite nu trebuie să fie interpretată ca un sprijin pentru vreun angajament militar al S.U.A. Un amendament similar, cel al senatorului George McGovern, cerea includerea unei prevederi care să specifice că aprobarea creditelor nu înseamnă o ratificare sau o a- probare a acțiunilor Stateldr Unite în Vietnam.în sfîrșit, cel de-al treilea amen-

DAMASC 8 (Agerpres). — „Siria se pronunță cu. hotărîre împotriva blocurilor militare. Ea sprijină mișcările de eliberare din Orientul arab și din întreaga lume“, a declarat Noureddin El-Atassi, în prima sa cuvîntare publică de la numirea sa în funcția de președinte al țării. Siria, a declarat Atassi, condamnă agresiunea americană împotriva Vietnamului. Președintele Atassi a criticat, de asemenea, politica guvernului englez în Arabia de sud și s-a pronunțat în fa-, voarea creării unui climat favorabil unității arabe.

dament, depus de senatorul Wayne Morse, cerea o reducere a sumelor prevăzute pentru Republica Dominicană.

LONDRA 8 (Agerpres). — Harold Wilson a prezentat Manifestul electoral al Partidului laburist intitulat „E timpul să se ia o hotărîre".Principalul accent în acest document este pus pe proiectele laburiste îndreptate spre întărirea economiei și consolidarea poziției lirei sterline pe plan intern și internațional. Printre punctele expuse figurează necesitatea echilibrării balanței de plăți la sfîrșitul acestui an, proiectul de reducere a cheltuielilor militare pînă la plafonul de 2 miliarde lire anual, eforturi în domeniul măririi productivității în industrie, cît și în ce privește politica prețurilor și veniturilor. Harold Wilson a reafirmat intenția guvernului laburist ca, după alegeri, să prezinte în Parlament mult controversata lege pentru controlul preventiv al grevelor, împotriva acestei legi se pronunță o mare parte a sindicatelor britanice.în manifest figurează din nou punctul referitor la trecerea industriei metalurgice în proprietate de stat, dar se arată că ambele sectoare ale economiei — atît cel privat cît și cel de stat — urmează să fie, în mod egal, stimulate și încurajate. Este înscrisă, totodată, propunerea de a se acorda drept de vot cetățenilor care au împlinit 18 ani (în prezent se votează numai de la 21 de ani în sus). Se prevăd, de asemenea, o serie de măsuri legislative, printre care îngrădirea drepturilor Camerei Lorzilor de a amîna aplicarea unor hotărîri adoptate în Camera Comunelor.Ultima parte a programului a- bordează o serie de probleme internaționale, față de care este exprimată cunoscuta poziție a Partidului laburist. Manifestul se pronunță în favoarea dezarmării nucleare și a nediseminării armelor nucleare, pentru întărirea O.N.U., pentru relații mai bune în Europa, cît și pentru menținerea păcii în celelalte continente. Acest din urmă punct este expus pe larg,

afirmîndu-se, în același timp, în mod neîndoielnic sprijinul pe care Marea Britanie îl acordă politicii americane în sud-estul Asiei cît și în Extremul Orient. în ce privește N.A.T.O. și relațiile dintre membrii săi, Partidul laburist consideră că propunerea britanică pentru constituirea unor forțe nucleare atlantice este cea mai bună bază de discuții între aliați cu scopul „de a procura garanții ferme împotriva apariției unor noi degete pe trăgaciul nuclear". Se amintește ’’ creșterea contactelor dintre Britanie, pe de o parte, și Unim. . Sovietică și alte țări din Europa răsăriteană, pe de altă parte. Se precizează tot aici că la sfîrșitul acestui an miniștrii laburiști vor face vizite aproape în toate țările socialiste, adăugind că „acest progres spre normalizarea relațiilor noastre cu Europa de răsărit face parte esențială din întreaga noastră politică europeană".
K£| KATMANDU. în capitala Ne- palului, Katmandu, au început convorbirile oficiale dintre gația iugoslavă condusă de Stambolici, președintele Executive Federale a R. S. goslavia, și cea nepaleză în frunte cu premierul Bahadur Thapa. In după-amiaza zilei de luni, în parcul orașului a avut loc un miting de prietenie, la care au luat cuvîntul președintele Panchayatu- lui Național al Nepalului

dele- Petar Vecei F. Iu-
(Consiliul National) și Petar Stambolici.M HANOI. Agenția V.N.A. riUIlță Că Ciivaniivia trimis o telegramă prințului Su- vana Fumma prin care îi propune organizarea unei reuniuni a celor trei fracțiuni politice din Laos — Partidul Neo Lao Haksat, gruparea neutralistă și gruparea de dreapta — „pentru a se crea condiții favorabile apropierii pozițiilor respective".

■ ®-prințul Suvanuvong

DJAKARTA SENTINȚA ÎN PROCESUL 
INTENTAT LUI UNTUNGDJAKARTA 8 (Agerpres). — Postul de radio Djakarta a anunțat că Tribunalul militar special din Djakarta a pronunțat sentința în procesul intentat lt. col. Un- tung, acuzat de a fi fost conducătorul mișcării de la 1 octombrie. Postul de radio indonezian a precizat că în tot timpul procesului acuzatul a refuzat să admită acuzațiile ce i se aduc cu privire la participarea sa la evenimentele de la 1 octombrie, menționînd că nu a atîtat niciodată la rebeliune împotriva, guvernului. Cu toate aces-

tea It. col. Untung a fost condamnat la moarte. Postul de radio Djakarta a făcut cunoscut că Untung are posibilitatea să facă apel la președintele țării, Sukarno, într-un termen de 30 de zile de la pronunțarea sentinței. Referindu-se la persoana colonelului Untung, postul de radio a menționat că acesta a fost un bun militar, decorat, în mai multe rînduri. Tn timpul evenimentelor de la 1 octombrie, Untung era comandantul gărzii prezidențiale.

Distrugeri provocate în orașul Jackson (S.U.A.) de uraganul care s-a 
abătut recent în această zonă

m PEKIN. Ieri, Cen I, vicepre- ™ mier al Consiliului de Stat al R. P. Chineze a primit delegația Uniunii femeilor din Franța, condusă de Irene de Lipkowski, președinta Comitetului de relații internaționale al Uniunii femeilor din Franța, care se află într-o vizită în R. P. Chineză.M HAVANA. Cu ocazia vizitei ™ în Republica Cuba a delegației Academiei Republicii Socialiste România, acad. prof. Eugen Pora a ținut o conferință despre viața și opera eminentului savant român Emil Racoviță.M SOFIA. în librăriile din Sofia a apărut o antologie a prozei românești publicată de editura „Narodna Kultura". Cea mai mare parte a antologiei este consacrată prozei românești din anii puterii populare.g WASHINGTON. Comisia a- ““ mericană pentru energia atomică a anunțat că Statele Unite au e- fectuat luni o nouă experiență nucleară subterană la poligonul din statul Nevada. Experiența este cea de-a 7-a efectuată în acest an și cea de-a 64-a de la 5 august 1963, cînd a fost semnat Tratatul de la Moscova cu privire la interzicerea experiențelor nucleare în cele trei medii.sa PNOM PENH. Agenția cam- bodgiană de presă relatează că în cursul lunii februarie avioane de război, aparținînd forțelor americano-saigoneze, au violat în numeroase rînduri spațiul aerian al Cambodgiei. De asemenea, trupe sud-vietnameze și tailandeze au pătruns de mai multe ori pe teritoriul Cambodgiei deschizînd focul împotriva posturilor de grăniceri cambodgiene.
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