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Plenarei din 11-12 noiembrie 1965 a C. C. al P.C.R.

cu privire la îmbunătățirea conducerii 
și planificării agriculturii

IPlenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român întrunită în zilele de 11—12 noiembrie 1965 a dezbătut și aprobat măsurile cuprinse în Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., cu privire la îmbunătățirea conducerii și planificării agriculturii.Măsurile organizatorice adoptate de plenară sînt menite să creeze cadrul necesar progresului continuu al agriculturii noastre socialiste, înfloririi satelor, ridicării nivelului de trai material și cultural al țărănimii, sporirii aportului ei la avîntul economiei naționale, al întregii societăți, la creșterea bunăstării poporului.Plenara a subliniat că singura cale de sporire a producției și productivității muncii este aplicarea pe scară largă a științei și tehnicii înaintate, folosirea mijloacelor de muncă moderne — mecanizare, chimizare, irigații — care să influențeze într-o măsură tot mai mare factorii naturali de care depinde procesul producției agricole.In acest scop este necesar să se depună eforturi susținute pentru realizarea integrală 'a planului de investiții stabilit de Congres în domeniul agriculturii, să se producă și să se furnizeze la timp unităților socialiste agricole toate mijloacele tehnice prevăzute pentru modernizarea procesului de producție. Mani- festînd energie sporită și un înalt spirit organizatoric, organele de conducere ale agriculturii, toate unitățile agricole socialiste trebuie să militeze neobosit pentru folosirea cu cele mai bune rezultate a fondurilor alocate în vederea dotării tehnice a procesului de producție, pentru buna gospodărire a mijloacelor de care dispun, pentru îmbunătățirea activității lor economice.
n

Plenara subliniază că un factor de mare importanță în rezolvarea cu succes a sarcinilor mari trasate de Congres în domeniul dezvoltării agriculturii îl constituie perfecționarea continuă a conducerii și planificării agriculturii. în acest scop plenara hotărăște :1. îmbunătățirea formei de organizare și a metodelor de muncă ale Consiliului Superior al Agriculturii și consiliilor agricole regionale și raionale ca organe ale statului de conducere a agriculturii, pentru a se asigura imprimarea unui caracter mai eficace și operativ în munca acestora, creșterea răspunderii lor în rezolvarea problemelor complexe ale producției agricole. Consiliul Superior al Agriculturii va fi alcătuit dintr-un număr mai redus de membri, iar în locul actualelor secții de specialitate se vor organiza direcții încadrate cu un număr corespunzător de specialiști. Se va perfecționa structura organizatorică a consiliilor agricole regionale și raionale, creîndu-se în cadrul acestora un aparat de specialitate capabil să exercite o îndrumare directă, competentă și permanentă asupra unităților agricole socialiste. Consiliul Superior al Agriculturii, Comitetul său Executiv, consiliile regionale și raionale își vor desfășura activitatea pe baza principiilor muncii colective, lucrînd ca organe deliberative.2. Consiliul Superior al Agriculturii și organele sale regionale și raionale au următoarele sarcini principale :a) planificarea producției^ a mijloacelor de producție, a forței de muncă, a investițiilor, a rentabilității ramurilor agricole. Consiliul Superior al Agriculturii stabilește proporțiile ramurilor agricole pe sectoare social-econo- mice în vederea dezvoltării raționale și echilibrate a întregii agriculturi. El răspunde de înfăptuirea sarcinilor planului de stat cu privire la producția agricolă ;b) îndrumarea tehnică de specialitate a întregii agriculturi, amplasarea judicioasă a culturilor pe zone și în cadrul fiecărei unități. Consiliul Superior va elabora pentru toate zonele agricole măsurile agrozootehnice diferențiate bazate pe cele mai noi date ale științei și tehnicii și pe experiența înaintată a fruntașilor agriculturii, asigurînd aplicarea lor în practică în toate unitățile agricole ;c) proiectarea, amenajarea și îndrumarea exploatării în cele mai bune condiții a terenuri

lor irigate. în acest scop Consiliul va prelua o parte din atribuțiile actuale ale Comitetului de Stat al Apelor;d) îmbunătățirea continuă a activității stațiunilor de mașini și tractoare, în vederea asigurării unui sprijin tehnic permanent și multilateral în consolidarea economică și organizatorică a cooperativelor agricole ;e) îmbunătățirea conducerii centrale a gospodăriilor agricole de stat, rezolvarea operativă a problemelor ce se ivesc în activitatea curentă a acestora. în acest scop se va crea în cadrul Consiliului Superior al Agriculturii departamentul Gospodăriilor de Stat. Departamentul Gostat va asigura profilarea gospodăriilor de stat, concentrarea producției în unități specializate, perfecționarea organizării muncii în G.A.S.-uri, dezvoltarea spiritului gospodăresc, creșterea continuă a eficacității economice în întreaga lor activitate ;f) dezvoltarea cercetărilor științifice în . strînsă legătură cu nevoile practice ale agriculturii, organizarea introducerii și generalizării în producție a rezultatelor obținute ;g) pregătirea, în colaborare cu Ministerul Învățămîntului, a specialiștilor agronomi, zoo- tehniști și veterinari, a tuturor cadrelor agricole medii și superioare ;h) îmbunătățirea activității de ridicare a nivelului cunoștințelor agrozootehnice ale țărănimii, a organizării învățămîntului agrozootehnic de masă și a propagandei agricole.în activitatea lor, Consiliul Superior și consiliile agricole regionale și raionale trebuie să atragă în mod sistematic și organizat, la studierea și soluționarea problemelor pe care le ridică producția agricolă, un larg activ de specialiști, oameni de știință și țărani muncitori fruntași, care posedă un bogat bagaj de cunoștințe și experiență practică.
III

Pentru rezolvarea problemelor deosebit de complexe ale dezvoltării agriculturii cooperatiste și în vederea înfăptuirii indicațiilor Congresului al IX-lea cu privire la crearea unor organe proprii de conducere și îndrumare a cooperativelor agricole de producție, plenara hotărăște :1. Să se supună cooperativelor agricole de producție propunerea de a se constitui uniuni cooperatiste raionale și regionale și Uniunea Națională a cooperativelor agricole. Uniunile cooperatiste, organizații economice obștești, să se creeze pe baza adeziunii libere a cooperativelor agricole și a principiilor centralismului democratic, avînd ca for suprem de conducere Congresul Uniunii Naționale și, respectiv, conferințele uniunilor regionale și raionale.2. Sarcina principală a uniunilor cooperatiste va fi orientarea activității cooperativelor agricole în direcția cerințelor dezvoltării economiei noastre naționale, îmbinarea armonioasă a intereselor țărănimii cooperatiste cu interesele generale ale țării. Ele vor ajuta cooperativele agricole în organizarea muncii, normarea și retribuirea ei, în utilizarea rațională a fondurilor de investiții și a mijloacelor materiale de care dispun.3. Veriga de bază a sistemului de conducere obștească a agriculturii cooperatiste va fi uniunea raională, constituită prin asocierea cooperativelor din raza raionului respectiv. Uniunea raională va avea următoarele atribuții principale:a) coordonarea și îndrumarea activității cooperativelor agricole în vederea întocmirii judicioase a planurilor economice, bunei organizări a procesului de producție, respectării stricte a prevederilor statutului și a democrației cooperatiste;b) organizarea unor acțiuni de interes comun ale cooperativelor agricole din raza lor de activitate privind ameliorarea pămîntului, asigurarea folosirii chibzuite a forței de muncă, a fondurilor bănești și a mijloacelor de lucru ale cooperativelor, precum și a sprijinului acordat de stat;c) aprovizionarea cooperativelor, corespunzător nevoilor procesului de producție, cu îngrășăminte chimice, insectofungicide, utilaje, semințe din soiuri valoroase, materiale pomivi- ticole, medicamente de uz veterinar și altele, creînd treptat, pentru unele din acestea, baze de aprovizionare proprii; organizarea reparării utilajelor agricole și mijloacelor de transport ,ale cooperativelor ; mijlocirea schimbului 

și întrajutorării cooperativelor cu semințe, furaje și alte mijloace necesare producției;d) organizarea prelucrării și valorificării produselor agricole ale cooperativelor de producție. Uniunile raionale vor colabora activ cu organele de stat în orientarea producției agricole corespunzător necesităților de alcătuire a fondului central, asigurînd îndeplinirea tuturor prevederilor contractuale încheiate cu statul;e) organizarea îndrumării, controlului și evidenței contabile a cooperativelor de producție ; asigurarea asistenței juridice a acestoraPe măsura întăririi economice a cooperativelor și îmbogățirii propriei lor experiențe, uniunile raionale își vor lărgi activitatea, în- treprinzînd noi acțiuni menite să contribuie la folosirea cit mai completă a posibilităților și rezervelor de care dispune agricultura noastră cooperatistă.4. Uniunile regionale vor îndruma și controla activitatea uniunilor raionale, pe baza indicațiilor și prevederilor Uniunii. Naționale a Cooperativelor Agricole. Ele vor contribui la rezolvarea problemelor ce apar în relațiile uniunilor raionale și cooperativelor agricole de producție din raza lor de activitate, cu organele economice și de stat regionale.5. Organul central de coordonare și îndrumare a activității uniunilor cooperatiste este Uniunea Națională. Ea va elabora recomandările generale cu caracter normativ, după care se vor călăuzi cooperativele agricole în orientarea producției, efectuarea investițiilor, organizarea, normarea și retribuirea muncii, repartizarea și utilizarea rațională a mijloacelor materiale și bănești ; va urmări realizarea planului de investiții în agricultura cooperatistă ; va exercita îndrumarea economico- financiară a cooperativelor; va participa la elaborarea pe plan central a tuturor actelor normative privind agricultura cooperatistă, reprezentînd interesele economice, juridice și sociale ale cooperativelor agricole.6. Uniunea Națională își va organiza o Casă proprie de pensii, va elabora regimul de pensionare al țăranilor cooperatori.7. Organele de conducere ale Uniunii Naționale, ale uniunilor regionale și raionale vor lucra pe baza muncii colective, ca organe deliberative și vor răspunde de activitatea lor în fața țăranilor cooperatori-8. Uniunea Națională, uniunile regionale și raionale își vor desfășura activitatea în strînsă colaborare și cu sprijinul permanent al Consiliului Superior al Agriculturii și al consiliilor agricole regionale și raionale,
IV

1. Plenara stabilește că răspunderea principală pentru planificarea agriculturii o are Consiliul Superior al Agriculturii. în colaborare cu Comitetul de Stat al Planificării, cu Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole și cu alte organe economice centrale, Consiliul Superior trebuie să îmbunătățească continuu planificarea agriculturii, stabilind proporțiile dezvoltării unitare și echilibrate a tuturor ramurilor și sectoarelor social-econo- mice ale agriculturii, corespunzător cerințelor întregii economii, ridicării nivelului de trai al poporului.2. Plenara consideră că trebuie dezvoltate în continuare relațiile economice ale organizațiilor economice de stat cu țărănimea cooperatistă, sporită cointeresarea materială a producătorilor. Organele de contractare a produselor agricole se vor orienta în viitor spre concentrarea producției marfă a fiecărei culturi în gospodăriile cu condițiile naturale și social- economice cele mai favorabile. Se va extinde sistemul de contraotare pe termen lung, care asigură perspectiva planificării producției în fiecare unitate agricolă și dă o mai mare siguranță în realizarea veniturilor bănești ale cooperativelor.. 3.. Pentru a da o bază și mai. sigură contractelor încheiate între organele de stat și cooperativele agricole pe temeiul respectării principiului bunei învoieli, plenara hotărăște 

ca în viitor aceste contracte să prevadă atît producția cît și suprafețele cultivate și efectivele de animale necesare obținerii producției contractate.
V

Plenara a indicat ca la elaborarea noului statut al cooperativeloi- agricole să se reglementeze problemele noi apărute în viața acestora, ținîndu-se seama de necesitatea lărgirii democrației cooperatiste și aplicării neabătute a principiului conducerii colective, atragerii largi și active a masei membrilor cooperatori la stabilirea și rezolvarea treburilor obștești.1. în acest scop va trebui să se întărească rolul adunării generale a cooperatorilor, ca singur organ în drept să hotărască asupra întregii activități economice, financiare și organizatorice a cooperativei.2. Este necesar de asemenea să sporească răspunderea consiliilor de conducere ale cooperativelor în gospodărirea avutului obștesc. Ele sînt obligate să raporteze periodic în fața adunărilor generale despre activitatea pe care o desfășoară în vederea îndeplinirii hotărîrilor adoptate.3. în vederea îmbunătățirii organizării muncii se va întări rolul brigăzii în procesul de producție, generalizîndu-se practica alcătuirii unor brigăzi stabile, cu un număr mai mic de membri, a căror compoziție și ale căror sarcini de muncă să fie fixate pe o perioadă îndelungată de timp.4. Pentru asigurarea creșterii bunăstării țărănimii este necesar ca în fiecare unitate să se stabilească un .raport cît mai rațional între fondul de acumulare și fondul de consum, care să permită reproducția lărgită, creșterea continuă a averii obștești. Potrivit gradului de dezvoltare a fiecărei cooperative agricole, plenara consideră indicat ca fondul de acumulare să se fixeze între 18 și 25 la sută din valoarea producției nete, iar fondul de consum între 75 și 82 la sută.5. Plenara apreciază că pentru mai buna cointeresare materială a cooperatorilor în rezultatele muncii lor este necesar să se generalizeze, alături de retribuirea de bază după zile- muncă, sistemul de retribuire suplimentară, precum și plata cu regularitate a avansurilor bănești și, în mod deosebit, a avansurilor lunare. Retribuirea președinților și a celorlalte cadre de conducere și administrative din cooperativă să se facă ținîndu-se seama de sarcinile și răspunderea acestora, de activitatea pe care o desfășoară pentru rezolvarea treburilor obștești, precum și de unii indicatori ce caracterizează în ansamblu activitatea de producție a cooperativei. Retribuirea de bază a președintelui — și în raport cu aceasta a celorlalte cadre de conducere — este potrivit să se facă în funcție de numărul mediu de zile-muncă calculat pe fiecare cooperator care participă regulat la activitatea din cooperativă, astfel ca zilele-muncă ce i se atribuie să nu depășească de două ori și jumătate această medie. La aceasta se va adăuga un plus de zile-muncă în funcție de valoarea producției globale, mărimea suprafețelor de teren și a efectivelor de animale ale cooperativei.6. Pornind de la importanța lotului în folosință personală pentru creșterea veniturilor cooperatorilor și constatînd că distribuirea acestor loturi pe familii de cooperatori nu este reglementată în momentul de față în mod unitar, plenara consideră necesar ca atribuirea lor să aibă la bază criteriul participării la muncă al cooperatorilor.Acordarea de noi loturi nu trebuie să se facă prin diminuarea suprafeței agricole din folosința obștească a cooperativelor, ci numai prin redistribuirea terenurilor aflate în prezent în folosjnța cooperatorilor, pentru destinație a- gricolă.7. Noul statut trebuie să prevadă modalitatea de soluționare a problemei terenului pentru casă și curte a cooperatorilor. Plenara indică să se acorde toată grija și sprijinul tinerilor cooperatori pentru întemeierea căminului lor.Atribuirea locurilor pentru casă, curte și construcții gospodărești trebuie astfel făcută 

încît să nu afecteze perimetrul de producție folosit în prezent de cooperativele agricole.8. în vederea organizării și sistematizării dezvoltării socialiste a satelor astfel încît să se asigure ridicarea nivelului general de viață al țărănimii noastre cooperatiste, folosirea cît mai lesnicioasă a instituțiilor social-culturale de utilitate publică — școli, dispensare, cămine culturale, unități comerciale, brutării, electrificare și alimentarea cu apă — plenara hotărăște crearea Comisiei Centrale de Sistematizare a Satelor.9. Plenara consideră ca pe baza experienței acumulate de cooperativele de producție să se stabilească un sistem unitar, pe întreaga țară, de pensionare la bătrînețe sau în caz de boală a țăranilor cooperatori.Sistemul de pensionare cel mai indicat este cel mixt. în natură și în bani. Ajutorul în natură se acordă din fondul de minimum 2 la sută din producție, pe baza hotărîrii adunării generale din fiecare cooperativă. Pentru asigurarea sumelor necesare acordării pensiilor bănești, fiecare cooperativă trebuie să aloce circa 3,5 la sută din valoarea producției sale globale și fiecare cooperator să aducă o contribuție bănească proprie lunară.
VI

1. Plenara cere organelor și organizațiilor de partid să-și îmbunătățească activitatea po- litico-organizatorică de mobilizare a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii de la sate în lupta pentru sporirea producției vegetale și animale, punînd în centrul întregii lor munci consolidarea economică și organizatorică a cooperativelor.'2. Organizațiile de partid trebuie să sprijine consiliile de conducere ale cooperativelor în aplicarea hotărîrilor adoptate de adunarea generală, veghind la respectarea democrației cooperatiste, a prevederilor statutare.3. Organele regionale și raionale de partid sînt chemate să sprijine uniunile cooperatiste, creîndu-le toate condițiile pentru ca, încă de la începutul activității lor, să-și poată îndeplini cu succes sarcinile de mare răspundere ce le sînt încredințate.4. Organizațiile de partid din gospodăriile agricole de stat și stațiunile de mașini și tractoare trebuie să mobilizeze muncitorii, tehnicienii și inginerii în vederea folosirii cu maximum de randament a tehnicii moderne, creșterii eficacității economice a activității acestor unități.5. Comitetele regionale, raionale și orășenești de partid trebuie să-și perfecționeze stilul și metodele de muncă în conducerea și îndrumarea agriculturii, să acorde un sprijin multilateral consiliilor agricole în rezolvarea concretă și operativă a sarcinilor ce le revin.6. Sfaturile populare trebuie să asigure îndrumarea consiliilor agricole și cooperativelor de producție în vederea îndeplinirii sarcinilor de creștere continuă a producției agricole vegetale și animale.
★Plenara stabilește ca în vederea pregătirii Congresului de înființare a Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole, care va avea loc în februarie 1966, să se creeze o comisie de organizare. Pînă la Congres vor avea loc conferințe de constituire a uniunilor raionale și regionale ale cooperativelor agricole de producție.Proiectul noului statut al cooperativelor agricole, precum și proiectul de statut al Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole și proiectul de înființare a Casei pensiilor de pe lîngă Uniunea Națională vor fi dezbătute de țărănimea cooperatistă și supuse apoi aprobării Congresului uniunilor cooperatiste.Plenara apreciază că noile măsuri vor asigura antrenarea și mai largă a țărănimii la activitatea de conducere a agriculturii, la rezolvarea problemelor tot mai complexe pe care le ridică progresul acestei importante ramuri a economiei noastre naționale, vor contribui la cimentarea și mai puternică a alianței dintre clasa muncitoare și țărănime — baza de neclintit a orînduirij noastre socialiste, la înflorirea, continuă a patriei noastre — Republica Socialistă România.



DEZBATERILE PLENAREI CC. AL P.C. R.
DIN 11-12 NOIEMBRIE 1965

Arătînd că agricultura re
prezintă un factor de mare 
importantă în ansamblul eco
nomiei noastre naționale, tov. 
GHEORGHE NECULA, prim- 
secretar al Comitetului regio
nal de partid București, a sub
liniat importanța măsurilor 
prevăzute de partid pentru 
dezvoltarea bazei tehnico-ma- 
teriale a agriculturii, pentru 
sporirea producției agricole, 
pentru întărirea economică a 
unităților agricole socialiste.

După ce a înfățișat rezulta
tele obținute în ultimii ani în 
regiunea București, în crește
rea producției agricole, ceea 
ce a dat posibilitatea partici
pării regiunii într-o măsură 
sporită la alcătuirea fondului 
central al statului, vorbitorul 
a arătat că rezolvarea marilor 
sarcini stabilite de Congresul 
al IX-lea al P.C.R. în dome
niul agricol impune folosirea 
chibzuită și eficientă a mijloa
celor ce vor fi puse la dispo
ziția agriculturii în perioada 
planului de 5 ani, o mai bună 
îndrumare a cooperativelor a- 
gricole de producție. De aceea 
■— a spus vorbitorul — consi
der întrutotul justificate mă
surile cuprinse în raportul 
prezentat plenarei, privind 
îmbunătățirea conducerii de 
către stat a agriculturii și 
crearea uniunilor cooperatiste.

Așa cum s-a subliniat în ra
port, consiliile agricole au re
ușit să aducă o anumită con
tribuție în introducerea și ge
neralizarea cuceririlor știin
ței și practicii înaintate în a- 
gricultură, la formarea și creș
terea de cadre cu pregătire 
superioară si medie, precum și 
la asigurarea participării e- 
fective a specialiștilor în pro
cesul de producție. Cu toate 
acestea, consiliile agricole 
n-au cuprins și n-au rezolvat 
o seamă de probleme din do
meniul agriculturii datorită 
lipsurilor care s-au manifestat 
în stilul lor de muncă, defec
țiunilor existente în însăși 
structura lor organizatorică, 
nepreluării unor pîrghii im
portante de conducere a a- 
griculturii. Aceste lipsuri și 
defecțiuni au fost resimțite și 
în regiunea noastră și de ace
ea organele de partid au fost 
nevoite să se ocupe nemijlocit 
de rezolvarea unor probleme 
care intrau în competența or
ganelor de stat specializate.

Exemplificînd aceste afir
mații, vorbitorul a spus ! Pe 
baza indicațiilor date de con
ducerea partidului au fost 
întreprinse și în regiunea 
București măsuri pentru iden
tificarea unor noi surse de 
apă și suprafețe pentru irigări, 
stabilindu-se ca pînă în 1970 
amenajările pentru irigații să 
se extindă cu 210 000 ha, ast
fel ca la sfîrșitul cincinalului 
să se poată cultiva o suprafa
ță irigată de peste 270 000 de 
hectare. Punerea în funcțiune 
a sistemelor de irigații și ex
ploatarea acestora în bune 
condiții nu poț fi rezolva
te bine atunci cînd organele 
agricole de stat nu conduc și 
nu poartă răspunderea asu
pra acestor acțiuni. Vorbito
rul a înfățișat o serie de defec
țiuni în activitatea practică a 
organelor Comitetului de Stat 
al Apelor, care au influențat 
negativ producția agricolă. 
Numeroase lipsuri s-au dato
rat divizării răspunderii în 
problema irigațiilor. De a- 
ceea, considerăm întrutoul 
justă — a spus vorbitorul 
— măsura de a trece în 
competența Consiliului Su
perior al Agriculturii activita
tea legată de exploatarea sis
temului de irigații. Este nor
mal ca folosirea întregului 
sistem de irigare, dirija
rea tuturor mijloacelor de 
exploatare și îndrumarea ca
drelor care lucrează în acest 
sector să revină celor care 
răspund de producția agrico
lă.

Referindu-se la problemele 
planificării agriculturii, vor
bitorul a arătat că deoarece 
acest instrument important în 
munca de conducere nu a re
venit Consiliului Superior al 
Agriculturii, cu toate că el a- 
vea sarcina realizării produc
ției, prevederile de plan se 
transmiteau de către Comite
tul de Stat al Planificării, iar 
baza materială necesară rea
lizării planului era asigurată 
de Consiliul Superior al Agri
culturii. Așa se explică faptul 
că regiunea București, deși a 
primit an de an sarcini spo
rite privind producția agrico
lă, dotarea cu tractoare și alte 
mașini agricole nu se făcea 
corespunzător acestor sar
cini. Această stare de lucruri 
a frînat, desigur, într-o anu
mită măsură, sporirea produc
ției.

Atribuirea unui singur or
gan a răspunderii asupra sar
cinilor de plan și asigurării 
bazei materiale va înlătura 
aceste defecțiuni.

Referindu-se la măsurile 

preconizate cu privire la îm
bunătățirea formelor de în
drumare și conducere a acti
vității agriculturii cooperatis
te, vorbitorul a arătat că în
ființarea uniunilor cooperatis
te va da posibilitate rezolvă
rii la un nivel superior a mul
tiplelor probleme pe care le 
ridică agricultura cooperatis
tă. Referindu-se, de pildă, la 
problema valorificării pro
ducției, vorbitorul a arătat că 
pe teritoriul regiunii își des
fășoară activitatea 24 între
prinderi de contractare și pre
luare a producției marfă.

îmbunătățirea muncii de 
valorificare a producției ne
cesită desigur perfecționarea 
activității organizațiilor de 
contractare, însă nu încape 
îndoială că înființarea uniu
nilor intercooperatiste va a- 
vea un rol însemnat în lichi
darea unora din lipsurile 
existente în acest domeniu. 
Ele vor trebui să aducă, de 
asemenea, o contribuție sub
stanțială și în alte domenii 
arătate în raport, ca de exem
plu: aprovizionarea cu utilaje, 
materiale și piese de schimb, 
executarea prestațiilor de ser
viciu pentru cooperativele a- 
gricole, asigurarea asistenței 
juridice etc.

Exprimîndu-și aprobarea 
deplină pentru măsurile ce se 
propun privind viața internă 
a cooperativelor agricole, vor
bitorul a apreciat ca fiind 
foarte just modul cum este 
prevăzută rezolvarea proble
mei atribuirii loturilor în fo
losință personală pe baza cri
teriului participării la muncă 
a fiecărui cooperator.

Așa cum a fost subliniat și 
în raportul prezentat plena
rei, experiența unor cooperati
ve din regiunea București și 
din alte regiuni demonstrează 
că acest mod de rezolvare a 
problemei loturilor constituie 
un stimulent în mobilizarea 
membrilor cooperatori la exe
cutarea lucrărilor agricole, a- 
sigură continuitatea în muncă.

în încheiere, tov. Gheorghe 
Necula a arătat că aplicarea 
în viață a complexului de 
măsuri elaborat de conduce
rea partidului cu privire la 
îmbunătățirea conducerii și 
planificării agriculturii va 
contribui la realizarea cu suc
ces a sarcinilor trasate de 
Congresul al IX-lea al Parti
dului Comunist Român.

Exprițnîndii-și deplina a- 
probare față de măsurile su
puse dezbaterii plenarei, tov. 
GHEORGHE CĂLIN, prim-se- 
cretar al Comitetului regional 
de partid Hunedoara, a arătat 
că ele reflectă grija deosebită 
și preocuparea permanentă a 
conducerii partidului și statu
lui pentru ridicarea agricul
turii la nivelul cerințelor de- 
săvîrșirii construcției socialis
mului în patria noastră.

Consider măsura de a se 
crea organe proprii de condu
cere a cooperativelor agricole 
de producție, a spus vorbito
rul, de o mare importanță 
pentru îmbunătățirea activi
tății acestor unități agricole 
șocigliște.

Pe asemenea, a spus în con- 
tipuare vorbitorul, prin adop
tarea noului statut al coope
rativelor agricole de produc
ție se vor înlătura o serie de 
anomalii existente în prezent, 
se va asigura în primul rînd 
o participare mal largă și e- 
ficgce a cooperatorilor la sta
bilirea și aplicarea în viață a 
măsurilor de care depind în
tărirea și dezvoltarea coope
rativei agricole, cointeresarea 
sporită a țăranilor cooperatori 
în creșterea producției agri
cole.

Este foarte adevărat că în
cheierea cooperativizării agri
culturii a constituit numai 
începutul și nu rezolvarea 
problemei dezvoltării și mo
dernizării agriculturii noastre. 
Cu toate că de la cooperativi
zare și pînă acum în regiunea 
noastră s-au obținut o serie 
de rezultate bune privind spo
rirea producției vegetale și a- 
nimale și întărirea economi- 
co-organizatorică a unităților 
cooperatiste, totuși agricultu
ra regiunii noastre este mult 
în urma celorlalte ramuri ale 
economiei, precum și față de 
agricultura din alte regiuni 
ale țării. Producțiile obținute 
la principalele culturi, la car
ne, la lapte, lînă, se află sub 
producțiile medii realizate pe 
tară.

Măsurile pe care le va a- 
dopta plenara ne vor ajuta 
mult să rezolvăm problemele 
pe care le ridică producția a- 
gricolă în regiunea noastră. 
Consultînd cadrele de specia
liști, activul nostru de partid, 
vom întocmi un program de 
perspectivă pentru ca, trep
tat, agricultura regiunii noas
tre să se ridice la nivelul po
sibilităților pe care le are.

Vorbind despre problemele 
privind organizarea, norma
rea și retribuirea muncii în

cooperativele agricole, vorbi
torul a arătat că anul acesta 
în unele cooperative agricole 
din regiune s-au repartizat 
suprafețele de țeren pe fa
milii, îndeosebi la prăsitoare, 
aplicîndu-se retribuirea supli
mentară a cooperatorilor pen
tru depășirea producției pre
văzute. Rezultatele obținute 
de aceste cooperative sînt mai 
bune, mai ales în executarea 
lucrărilor de întreținere și 
recoltare.

Și în cooperativele noastre 
de producție — a arătat vor
bitorul — se manifestă o se
rie de deficiențe privind re
partizarea loturilor în folosin
ță personală a cooperatorilor. 
Cetățeni care nu lucrează de
loc în cooperative, unii care 
nici nu mai locuiesc în comu
nă dețin loturi în folosință, 
în timp ce cooperatori care 
lucrează permanent nu au 
nici un fel de lot în folosință 
personală. Desigur, trebuie să 
se facă ordine în această pri
vință. Noul statut va constitui 
o călăuză în rezolvarea aces
tor probleme.

In continuare, vorbitorul 
s-a referit la unele aspecte 
ale muncii politico-educațive 
desfășurate de organizațiile 
de partid în rîndul țăranilor 
cooperatori. Un lucru se des
prinde din activitatea noastră 
— a spus el — că acolo unde 
munca a fost bine organizată 
și t-a ținut seama de condi
țiile concrete din fiecare coo
perativă, rezultatele obținute 
sînt bune.- Experiența acestora 
a fost însă slab popularizată.

în încheiere, vorbitorul a 
spus : Ne angajăm în fața 
conducerii partidului să nu 
precupețim nici un efort pen
tru aplicarea măsurilor pe 
care le vă stabili plenara, să 
îmbunătățim activitatea de 
conducere a agriculturii în re
giune, munca pentru întărirea 
economică și organizatorică a 
cooperativelor agricole.

Am ascultat cu viu interes 
raportul prezentat în plenară, 
a spus tov. ION VOINA, prim- 
secretar al Comitetului regio
nal de partid Brașov. Din cu
prinsul său se desprinde cu 
pregnanță grija partidului no
stru pentru dezvoltarea agri
culturii și ridicarea bunăstării 
țărănimii, a întregului popor. 
Politica partidului nostru la 
sate, justă, științifică, a fost 
întotdeauna îmbrățișată și tra
dusă în viață cu entuziasm 
de țărănimea noastră, aceasta 
văzînd oglindindu-se în ea 
propriile ei interese și năzu
ințe. Noile măsuri, la baza 
cărora stă analiza temeinică a 
condițiilor obiective din agri
cultura noastră, se vor bucura 
fără îndoială și de această 
dată de sprijinul larg al ță
rănimii cooperatiste, vor stîrni 
entuziasm și o puternică emu
lație în rîndul oamenilor mun
cii din agricultură pentru 
sporirea producției vegetale 
și animale.

Prin crearea unor organe 
proprii de conducere a agri
culturii cooperatiste — a spus 
vorbitorul — se vor coordona 
mai bine eforturile cooperato
rilor pentru sporirea produc
ției, efectuarea unor acțiuni 
comune, cum ar fi, de pildă, 
în regiunea noastră lucrările 
de îmbunătățiri funciare, de
secări, irigări, lucrările de 
ameliorare a. pășunilor și fî- 
nețelor, construcția unor 
complexe de vinificare, pre
lucrarea fructelor și legume
lor etc.

Referindu-se la viitorul 
statut ăl cooperativelor agri
cole, vorbitorul a spus: Co- 
respunzînd etapei actuale de 
dezvoltare a cooperativelor a- 
gricole, noul statut va regle
menta conducerea și activita
tea acestora în scopul întăririi 
democrației interne, organiză
rii mai bune a muncii și re
tribuirii acesteia pe baza prin
cipiului cointeresării materiale 
în creșterea producției agri
cole.

Reflectînd grija partidului 
și statului pentru asigurarea 
unor condiții de viață mai 
bune țăranilor cooperatori, 
măsurile cu privire la acor
darea de pensii vor lega și 
mai strîns pe țărani de coo
perative, îi vor face să mun
cească cu miai multă rîvnă 
pentru întărirea economică și 
organizatorică a acestora.

Referindu-se la retribuirea 
cooperatorilor în legătură cu 
rezultatele muncii lor, vorbi
torul a înfățișat experiența 
pozitivă a unor cooperative 
din regiune care la recoltatul 
fînețelor naturale acordă coo
peratorilor o cotă-parte din 
producția realizată. De ase
menea, el a prezentat expe
riența unor cooperative agri
cole din regiune m organiza
rea muncii pe brigăzi, scoțînd 
în evidentă importanta reco
mandărilor făcute în raport 
în legătură cu această pro
blemă.

Exprimîndu-și «cordul de
plin că măsurile prezentate 
plenarei, acad. VASILE MÎRZA 
a făcut unele propuneri pe linia 

recomandărilor pjartidului cu 
privire la ridicarea nivelului 
muncii științifice în strinsă 
legătură cu nevoile produc
ției.

Vorbitorul a propus astfel 
crearea unor mici cercuri 
științifice, care ar cuprinde 
2—3 cooperative agricole și 
gospodării de stat, sub condu
cerea unui specialist de la 
stațiunile de cercetări agricole 
siau de la institutele agrono
mice. El a arătat că acestea 
ar trebui să funcționeze nu 
numai în lunile de iarnă, cînd 
există anumite cursuri de per
fecționare, ci în- tot timpul 
anului. Participanților la 
cercurile științifice li s-ar pu
tea da, de pildă, sarcina de a 
experimenta diferite soiuri de 
cereale, care să fie puse apoi 
la dispoziția cooperativelor. 
Această muncă științifică, pe 
lingă cea practică, ar ajuta 
încetul cu încetul la ridicarea 
nivelului specialiștilor agri
coli, lucru care ar fi în favoa
rea ridicării producției în 
cooperativa sau gospodăria de 
stat respectivă.

Vorbitorul s-a referit în 
continuare la problema cola- 

, borării complexe în- cercetarea 
științifică. Este o slabă cola
borare •— a spus el — între 
secțiile de biologie și științe 
agronomice ale Academiei și 
institutele de cercetări ale 
Consiliului Superior al Agri
culturii. El a arătat utilitatea 
organizării Unei ' conduceri 
mixte, la care să participe 
-membrii Academiei și repre
zentanții institutelor departa
mentale.

Raportul prezentat în fața 
plenarei noastre, a spus tov. 

, NICOLAE VEREȘ, prim-secre- 
tar al Comitetului regional de 
partid Mureș-Autonomă Ma
ghiară, analizează probleme 
vitale de care depinde în 
mare măsură viitorul agricul
turii noastre. Fără îndoială, 
soluționarea acestor probleme 
va duce la un nou avînt al 
agriculturii noastre socialiste.

Și în regiunea Mureș a avut 
loc o creștere a forțelor de 
producție în agricultură. In
vestițiile efectuate în această 
perioadă pentru dotarea sta
țiunilor de mașini și tractoare 
se ridică la suma de 204 mi
lioane lei, iar din fondurile 
proprii și credite acordate de 
stat, cooperativele agricole au 
făcut investiții de 558 milioa
ne lei.

Dezvoltarea bazei tehnico- 
materiale a agriculturii, asi
gurarea cadrelor de specialiști 
și introducerea agrotehnicii 
avansate au creat condiții 
pentru a se obține producții 
mereu crescînde.

Intensificarea producției a- 
gricole în anii cincinalului ne' 
obligă să extindem mecaniza
rea potrivit necesităților im
puse de diferitele culturi. 
Pentru regiunea noastră, a 
spus vorbitorul, are o mare 
importanță prevederea Ra
portului privind dotarea 
S.M.T.-urilor cu mașini adec
vate specificului zonei respec
tive în vederea diversificării 
mecanizării lucrărilor. Este 
necesar ca Consiliul Superior 
al Agriculturii să elaboreze 
proiecte tip de mecanizare a 
pregătirii furajelor, a trans
portului în interiorul ferme
lor, alimentării cu apă, ușor 
adaptabile condițiilor locale.

în continuare, vorbitorul 
s-a referit la măsurile preco
nizate în Raport cu privire la 
îmbunătățirea conducerii a- 
griculturii. Pe bună dreptate 
se apreciază că în forma ac
tuală consiliile agricole nu au 
putut să asigure o conducere 
corespunzătoare a producției 
agricole, mai ales în coopera
tive. Și în regiunea Mureș 
s-a dovedit că elaborarea 
unor recomandări și organi
zarea de consfătuiri nu au pu
tut înlocui conducerea și în
drumarea concretă, de zi cu 
zi, la fața locului, a unităților 
cooperatiste.

Consider — a spus vorbito
rul — că uniunile cooperatis
te, îndeplinindu-și atribuțiile 
ce le sînt date, vor aduce un 
aport însemnat la consolida
rea și dezvoltarea continuă a 
cooperativelor agricole. Subli
niez faptul că s-a simțit de 
mult necesitatea unui organ 
propriu, la nivelul raionului 
și regiunii, care să mijloceas
că rezolvarea celor mai arză
toare probleme ale cooperati
velor agricole, atît în intere
sul statului, cîț și al coopera
torilor.

în dezvoltarea în continuare 
a cooperativelor, atragerea 
fiecărui cooperator la condu
cerea treburilor obștești — a 
spus vorbitorul — este o ne
cesitate. Aceasta va duce la 
creșterea răspunderii pentru 
bunul mprs al cooperativelor.

Indicația cu privire la or
ganizarea brigăzilor și echipe
lor ține seama de cerințele 
vieții din cooperative, acor- 
dînd adunărilor generale ale 
cooperativelor posibilitatea de 
a se orienta în funcție de con

dițiile locale, de a avea în 
vedere anumite relații tradi
ționale care s-âu format între 
oameni. Și în regiunea Mureș 
există unități în care atît nu
mărul cooperatorilor cuprinși 
în brigăzi, cît și suprafețele 
atribuite sînt prea mari. A- 
ceasta pune pe brigadieri în 
imposibilitate de a organiza 
bine munca, de a exercita 
controlul și evidența muncii 
și producției.

Vorbitorul a subliniat im
portanța întocmirii judicioase 
a planurilor de producție, 
dezbătute și aprobate de adu
narea generală, defalcării 
prevederilor pe brigăzi și oa
meni.

Exemplul pozitiv al unor 
cooperative ca, de pildă, cea 
din Gornești, raionul Reghin, 
unde retribuția suplimentară 
s-a introdus de mai mult 
timp și se aplică în mod 
corect, ne demonstrează — a 
spus el — eficacitatea deose
bită a acesteia pentru cointe
resarea materială a coopera
torilor în mărirea producției 
la hectar și pe cap de animal.

Reglementarea atribuirii lo
turilor în folosință personală 
în sensul prevăzut în Raport, 

• a spus vorbitorul, are o mare 
importanță pentru .îmbunătă
țirea activității generale ă 
cooperativelor de producție.

Redistribuirea de către adu
narea generală a acestor lo
turi după principiul partici
pării la muncă este justă și 
necesară. în unele cooperative 
din regiunea noastră, ca de 
pildă cele din Luduș și Topli- 
ța, adunările generale au tre
cut la aplicarea acestui crite
riu încă din anii trecuți.

Vorbitorul s-a referit apoi 
la problema pensionării coo
peratorilor. în regiunea noas
tră există un număr de coope
rative, cum este cea din Cos- 
meni, raionul Ciuc, care acor
dă de mulți ani diferita aju
toare, aprobate de adunarea 
generală ; în unele cooperative 
cuantumul se fixează după 
vechimea în cooperativă, în 
altele după capacitatea de 
muncă. De asemenea, și sur
sele de constituire a acestui 
fond diferă ; în unele coope
rative fondul se conștituie din 
valoarea produselor vîndute, 
iar în altele din contribuția 
membrilor apți de muncă.

Este de menționat faptul că 
în unitățile unde s-a rezolvat 
situația bătrînilor prin pensii, 
s-a creat o atmosferă de mul
țumire generală în rîndurile 
cooperatorilor, aceasta contri
buind la asigurarea participă
rii permanente la muncă. In
troducerea sistemului unitar 
de pensionare pentru membrii 
cooperativelor de producție a- 
gricolă va fi o mare înfăptui
re în viața țărănimii noastre 
cooperatiste.

Raportul prezentat plenarei 
Comitetului Central, a spus în 
încheiere vorbitorul, pune .în 
fața noastră sarcini complexe 
privind dezvoltarea în conti
nuare a agriculturii socialiste. 
Aplicarea acestora cere din 
partea organelor și organiza
țiilor de partid o vastă muncă 
organizatorică și politică în 
rîndurile cooperatorilor, o ac
tivitate sporită de îndrumare 
concretă și sprijinirea multi
laterală a noilor organe de 
conducere ale agriculturii.

în continuare a luat cuvîn- 
tul tov. VASILE MALINSCHI, 
președintele Băncii Naționale. 
Referindu-se, printre altele, la 
măsurile de îmbunătățire a 
conducerii agriculturii coope
ratiste și la principiile de al
cătuire a viitorului statut, vor
bitorul a arătat că acesta re
prezintă întruchiparea liniei 
stabilite de Congresul al 
IX-lea al partidului. Sînt sigur 
că forma nouă de organizare 
a conducerii cooperativelor 
noastre agricole — uniunile 
cooperatiste — a spus vorbi
torul, va da prilejul unirii e- 
forturilor pentru întărirea or
ganizatorică și economică a 
tuturor cooperativelor agricole 
de producție.

Noua formă organizatorică 
asigură în același timp ajuto
rarea intercooperatistă care 
n-a putut să existe în formele 
de pînă astăzi. Se va dezvolta 
inițiativa creatoare a. maselor 
țărănimii cooperatiste. Consi
der că sub multe aspecte teo
retice și practice, conținutul 
raportului reprezintă o valo
roasă contribuție la dezvolta
rea ideii de cooperație agrico
lă în socialism. Cred că e foar
te bine că s-au precizat rostul, 
atribuțiile, sarcinile Consiliu
lui Superior al Agriculturii, 
amplificîndu-se în unele di
recții răspunderile acestuia.

în continuare, vorbitorul a 
spus : E foarte bine că prin 

statut, legea de bază a coope
rativelor agricole, se va in
sista asupra organizării mun
cii, asupra formelor de cointe
resare și relațiilor cooperati
velor cu alte organe, asupra 
remunerației personalului de 
conducere și administrativ. 
Vorbitorul a subliniat impor
tanța recomandărilor făcute în 
raport, privitoare la anumite 
proporții ce trebuie să existe 
între fondurile de acumulare 
și consum ale cooperativelor 
agricole de producție.

Referindu-se la pensionarea 
cooperatorilor, vorbitorul a a- 
rătat că âc'easta este o măsură 
bună, de mult așteptată de ță
rănime. Vor vedea cu acest 
prilej și bătrînii că munca și 
viața lor, la bătrînețe, sînt în 
mîini de nădejde, și că multe 
depind de propriul lor efort, 
de propria lor muncă. Se știe, 
a spus vorbitorul, că partidul 
și statul au luat măsuri de îm
bunătățire a regimului de va
lorificare a producției vegetale 
și animale pe baze comerciale 
și bună învoială. Noile măsuri 
amplifică, dau o temelie trai
nică măsurilor anterioare. îm
bunătățirea prețurilor, ; îmbu
nătățirea sistemului de credi
tare, în noile condiții, vor a- 
vea efecte sporite.

în continuare, vorbitorul a 
arătat necesitatea asigurării 
cooperativelor cu cadre de 
contabili pregătiți, precum și 
a întăririi continue a discipli
nei' financiare în agricultura 
cooperatistă. Consider — a 
spus el în încheiere — că mă
surile care au fost luate și ca
re, se iau,în. prezent,, traduce
rea lor în viață, vor contribui 
fără doar și poate la mărirea 
producției agricole și la întă
rirea economico-organizatori- 
că a cooperativelor noastre, 
la întărirea alianței clasei 
muncitoare cu țărănimea, la 
buna aprovizionare a oameni
lor muncii.

Tov. GHEORGHE HOSSU, 
președintele Comitetului de 
Stat al Apelor, a arătat în eu- 
vîntul său justețea criticilor 
aduse în raport modului cum 
s-au realizat investițiile în a- 
gricultură în anîi planului de 
șase ani. El a arătat, de ase
menea, cauzele unor rămîneri 
în urmă la planul de irigații.

Referindu-se la situația ac
tuală a unor lucrări, vorbito
rul a arătat că, deoarece se 
prevede un regim de ape fa
vorabil, există posibilitatea ca 
o mare parte a suprafeței din 
Lunca Dunării să fie îndi- 
guită pînă la începerea anu
lui agricol.

Vorbitorul a arătat, totoda- 
. tă, că se întîmpină o serie de 

greutăți în realizarea planului 
de îndiguiri și irigații, unele 
depinzînd de activitatea Co
mitetului de Stat al Apelor, 
care va depune eforturi pen
tru îmbunătățirea muncii sa
le corespunzător indicațiilor 
date de partid, iar altele de
terminate de lipsurile în mun
ca altor organe. É1 a subliniat 
astfel necesitatea îmbunătăți
rii transportului materialelor 
trebuitoare-lucrărilor de de
secare.

Comitetul de Stat al Apelor 
— a spus vorbitorul în' înche
iere — va sprijini agricultura 
pentru a-și putea duce la în
deplinire sarcinile de creștere 
a producției agricole.

în cUvîntul său, tov. VASILE 
VlLCU, prim-șecretar al Comi
tetului regional de partid Do- 
brogea, a arătat că toate mă
surile cuprinse în raportul 
prezentat, cu care este pe de
plin de acord, reprezintă o do
vadă grăitoare a cunoașterii 
profunde a analizei științifice, 
căreia îi sînt supuse de către 
conducerea partidului realită
țile fiecărei ' etape ale mersu
lui nostru înainte.

Măsura de a se crea organe 
proprii intercooperatiste, uni
uni raionale și regionale ale 
cooperativelor agricole de pro
ducție și Uniunea Națională, 
izvorăște din necesitatea per
fecționării formelor de condu
cere a agriculturii cooperatis
te în continuă dezvoltare și 
consolidare economică.

în perioada actuală — așa 
cum se arată în raport — 
creșterea susținută a produc
ției agricole corespunzător sar
cinilor trasate de Congresul 
al IX-lea al partidului este 
condiționată în bună măsură 
de executarea unor vaste lu
crări de irigații, desecări, în
diguiri, combaterea eroziunii 
solului și altele, care presu
pun o muncă intensă de or
ganizare și de conducere a e- 
forturilor tuturor unităților a- 
gricole. Prin înființarea u- 
niunilor cooperativelor agri
cole, asemenea lucrări de mari 
proporții se vor putea executa 
în condiții calitativ superioa
re prin concentrarea eforturi
lor materiale și de muncă ale 
mai multor cooperative agri
cole de producție. Orientarea 

concretă a fiecărei cooperati
ve agricole sau asocierea mai 
multor unități pentru ca fon
durile lor de investiții să fie 
utilizate în mod eficient este, 
așa cum a reieșit' din raportul 
prezentat, o problemă de care 
vor trebui să se ocupe înde
aproape uniunile cooperative
lor agricole de producție.

Probleme de însemnătate 
deosebită pentru punerea în 
valoare a resurselor interne 
mari de care dispun coopera
tivele agricole pentru crește
rea producției vegetale și ani
male au fost cuprinse numai 
în parte în activitatea consi
liilor agricole. Studierea te
meinică de către uniunile 
cooperatiste a condițiilor de 
producție, a procesului tehno
logic, a fenomenelor sociale, 
a experienței dobîndite de 
cooperatorii fruntași din dife
rite ramuri de producție, re
prezintă temelia organizării 
interioare a cooperativelor ar 
gricole. Uniunile trebuie să 
fie în măsură să se ocupe în 
permanență de găsirea celor 
mai potrivite forme și metode 
de organizare a muncii, de re
tribuire după producția obți
nută,. de, organizare și . .ținere 
concretă și la zi a, evidenței 
muncii'și a producției.

Subliniind, de asemenea, 
importanță pentru creșterea 
producției a aprovizionării 
tehnico-materială, vorbitorul 
a arătat că în 1964 numai în 
regiunea Dobrogea cooperati
vele agricole s-au aprovizio
nat cu materiale de producție 
și de investiții în valoare de 
aproape 300 milioane lei. Este 
necesară — a spus vorbitorul 

>— organizarea unor acțiuni 
de întrajutorare între coope
rativele agricole, care vor tre
bui organizate Și- sprijinite de 
către uniunile cooperativelor 
agricole, Simțind nevoia unor 
asemenea forme de întraju
torare, cooperativele agricole 
din regiunea Dobrogea au 
constituit un fond de întra
jutorare de semințe.

Studiile făcute pentru sta
bilirea cît mai judicioasă a 
condițiilor — a spus în conti
nuare vorbitorul ■— ne în
dreptățesc să apreciem că pu
tem trece hotărît la introdu
cerea sistemului unic de pen
sionare a membrilor coopera
tori.

în raportul prezentat a fost 
subliniat faptul că în noile 
condiții rolul organelor agri
cole de stat nu va scădea, ci 
dimpotrivă va crește. Crește
rea rolului organizator ăl sta
tului în domeniul agriculturii 
se va realiza prin consiliile 
agricole, care vor colabora cu 
organele proprii ale coopera
tivelor agricole de producție, 
în acest fel se creează condiții 
pentru o așezare mai bună a 
culturilor agricole și a specii
lor de animale pe zone de 
producție și pe unități agri
cole care să ducă la concen
trarea pe zone a fiecărei cul
turi și specii de animale. Pe 
măsură ce se va înlătura fă- 
rîmițarea culturilor și a creș
terii animalelor, producția a- 
gricolă va crește.

în regiunea Dobrogea, încă 
' diti- anii-trecuți, dîndu-ne sea
ma că în toate cooperativele 
agricole sînt dispersate cultu
rile agricole, speciile și cate
goriile de animale, am întoc
mit un studiu de orientare 
mai justă a producției în 
perspectivă. S-a realizat o 
grupare, o concentrare a cul
turilor și a speciilor de ani
male pe zone și pe unități, în 
funcție de condițiile specifice 
și de nevoile proprii ale uni
tăților și ale membrilor săi, 
precum și de nevoile econo
miei naționale. Am trecut la 
reducerea treptată a număru
lui de oi din zona cea mai fa
vorabilă cerealelor și am ex
tins dezvoltarea acestora în 
zone mai puțin prielnice pen
tru culturi, ca, de exemplu, în 
raionul Adamclisi. S-a asigu
rat astfel atît creșterea pro
ducției de cereale, cît și a ce
lei de lînă.

De un real ajutor va fi re
partizarea orientativă pe regi
uni, raioane și unități, a in
dicatorilor principali din pla
nul de dezvoltare a agricultu
rii pe perioada 1966—1970.

Aducîndu-și contribuția la 
stabilirea proporțiilor între 
ramurile agriculturii, Ia re
partizarea sarcinilor pe regi
uni, raioane si unități, uniunile 
cooperativelor agricole vor tre
bui să îmbunătățească metodo
logia de planificare interioară 
a cooperativelor, bizuindu-se 
pe aportul și sprijinul organe
lor de stat agricole reprezen
tate în unități prin specialiști.

în încheiere, vorbitorul a a- 
rătat că aplicarea măsurilor 
dezbătute de plenara C.C. va 
duce la întărirea și dezvolta
rea agriculturii socialiste din 
țara noastră, la întărirea eco- 
nomică-organizatorică a coo
perativelor agricole de pro
ducție, la ridicarea nivelului 

de trai al poporului și înflo
rirea patriei noastre socialiste.

Subliniind însemnătatea 
măsurilor dezbătute de plena
ră, tov. ION STĂNESCU, prim- 
secretar al Comitetului regio
nal de partid Oltenia, a ară
tat că realizarea lor va crea 
condiții prielnice pentru în
făptuirea sarcinilor trasate de 
Congresul al IX-lea al parti
dului nostru în domeniul a- 
griculturii. Din raportul pre
zentat în plenară se vede încă 
odată modul realist și crea
tor în care conducerea parti
dului rezolvă problemele 
complexe de care depinde 
dezvoltarea economiei patriei 
noastre. Noi susținem întru
totul măsurile prevăzute și ne 
vom strădui să le punem în 
aplicare întocmai, cu convin
gerea că aceasta va duce la 
rezolvarea mai competentă și 
mai operativă a multiplelor 
probleme pe care le ridică 
viața de zi cu zi a satelor 
noastre.

Este deosebit de important 
— a spus în continuare vor
bitorul — faptul că o dată cu 
preocuparea pentru îmbună
tățirea conducerii și planifi
cării agriculturii, partidul 
nostru acordă o atenție deo
sebită dezvoltării bazei teh- 
nice-materiale a agriculturii.

Referindu-se la problemele 
extinderii irigațiilor, vorbito
rul a spus : Seceta excesivă 
care a bîntuit în regiunea 
noastră și în alte regiuni a di
minuat recolta. Ținînd seama 
de aceasta, biroul comitet’'’ui 
regional de partid a întreprins 
o largă acțiune în direcția 
extinderii irigațiilor, folosind 
posibilitățile cooperativelor a- 

, gricole de producție. Din stu
diile întreprinse rezultă că 
putem să amenajăm pe a- 
ceastă cale în anul viitor 
12 000 de ha, iar pînă în 1970, 
circa 50 000 ha. Se vor utiliza 
apele freatice, rîurile, apele 
din acumulări de iarnă. Este 
o acțiune complexă, dar oa
menii sînt hotărîți să o ducă 
la bun sfîrșit. întîmpinăm 
unele greutăți în ceea ce pri
vește utilajele necesare aces
tor lucrări și aș propune să se 
profileze o întreprindere in
dustrială pentru producerea 
lor. Este nevoie, de asemenea, 
de un sprijin mai mare din 
partea specialiștilor aparți- 
nînd ’Comitetului de Stat al 
Apelor, care să ajute coope
rativele Care au fondurile și 
materialele necesare în vede
rea începerii lucrărilor, la în
tocmirea și trasarea pe teren 
a proiectelor în timpul cel 
mai scurt.

Vorbitorul s-a referit apoi 
la măsurile ce trebuie între
prinse pentru valorificarea 
celor 210 000 ha de nisipuri 
din regiune. Ceea ce s-a fă
cut pe plan local pentru valo
rificarea acestor nisipuri — a 
spus el — este foarte puțin, 
întrucît am întocmit și un 
studiu în această direcție, am 
propune Consiliului Superior 
al Agriculturii să întreprindă 
măsuri efective privind valo
rificarea superioară a acestor 
nisipuri. Din calculele făcute 
de specialiști și din experien
țele făcuțe la stațiunile. de 
cercetări și cîteva cooperative, 
rezultă că valorificarea aces
tora poate avea o eficiență 
economică deosebită. Vorbito
rul a arătat în continuare că 
este necesar să se studieze și 
să se reglementeze problema 
administrării pășunilor și or
ganizării de către uniunile 
cooperatiste ce se vor crea a 
unor largi acțiuni de îmbună
tățire a acestora în vederea 
creșterii producției de furaje.

în încheiere, . vorbitorul a 
spus : Biroul Comitetului re
gional de partid Oltenia șe 
angajează că va lua toate 
măsurile în vederea îmbună
tățirii stilului și metodelor de 
muncă ale organelor și orga
nizațiilor de partid, sfaturilor 
populare și organizațiilor 
U.T.C. pentru a ridica întrea
ga activitate la nivelul sarci
nilor trasate de plenara Co
mitetului nostru Central.

Exprimîndu-și acordul de
plin cu măsurile prevăzute în 
raport, tov. ALEXANDRU 
SENCOVICI, ministrul indus
triei ușoare, a arătat că aceste 
măsuri aduc o contribuție im
portantă la organizarea mai 
bună a activității țărănimii 
cooperatiste pentru creșterea 
producției și întărirea econo- 
mică-organizatorică a coope
rativelor agricole. Vorbitorul 
a subliniat necesitatea îmbu
nătățirii aprovizionării acestor 
unități cu unelte și materiale 
necesare procesului de pro
ducție, construcțiilor și altor 
activități din cooperative.

Vorbitorul a arătat totodată 
necesitatea ca deputății să a- 
ducă o contribuție mai mare 
la desfășurarea muncii poljti- 
ce-educative în rîndurile ță
rănimii.



Ziarele de sîmbătă, 13 noiembrie, au fost așteptate cu deo» 
sebit interes în satele patriei. Raportul cu privire la îmbu
nătățirea conducerii și planificării agriculturii, prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu Ia Plenara dîn 11—12 noiembrie 
a C.C. al P.C.R. a găsit un puternic ecou în rîndul țărănimii 
cooperatiste, al muncitorilor din G.A.S. și S.M.T., al sutelor 
de mii de tineri de la sate, care văd în acest important do
cument un însuflețitor program de muncă.

în corespondențele primite la redacție, numeroși președinți 
de cooperative agricole de producție, directori de G.A.S., 
ingineri, secretari ai organizațiilor U.T.C. își exprimă depli
na adeziune față de măsurile preconizate de partid cu pri
vire la dezvoltarea bazei tehnico-materiale a agriculturii, 
consolidarea proprietății obștești a țăranilor cooperatori, 
constituirea uniunilor cooperatiste raionale, regionale și a 
Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole, stimularea efor
turilor țăranilor cooperatori pentru creșterea continuă a pro
ducției, reglementarea repartizării loturilor în folosință per
sonală, rezolvarea corespunzătoare a pensionării țărănimii 
cooperatiste etc.

Publicăm cîteva din scrisorile primite.

MOBILIZA TOR
PROGRAM DE LUCRU

c u deosebit interes au primit muncitorii, ingi
nerii și tehnicienii gospodăriei agricole de stat 
Topraișar din regiunea Dobrogea Raportul 
prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
recenta plenară a Comitetului Central al P.C.R. 
Importantele măsuri pe care conducerea parti
dului le-a preconizat vor asigura realizarea 
sarcinilor mari pe care cel de al IX-lea Congres 
al P.C.R. le-a trasat agriculturii. Actualitatea

lor, profunzimea ideilor pe care le conțin izvorăsc din cunoaș
terea temeinică a necesităților acestui important sector al eco
nomiei naționale, a experienței acumulate de țăranii coopera
tori, de muncitori din G.A.S. și S.M.T.

Prevederile referitoare la gospodăriile agricole de stat au o 
mare Însemnătate pentru noi toți cei ce lucrăm in aceste uni
tăți. Intr-adevăr, practica a dovedit că prin profilarea G.A.S., 
prin concentrarea producției in unități specializate in vederea 
folosirii cit mai judicioase a pămintului și mijloacelor tehnice, 
se creează condiții pentru creșterea simțitoare a producției ve
getale și animale. Un exemplu concludent 11 constituie unita
tea noastră. Pină In 1963 G.A.S. Topraișar cultiva griu, po
rumb, floarea-soarelui, mazăre, fasole etc. ■, in ferme creșteam 
mai multe specii de animale. Toate acestea impuneau existența 
unui mare set de mașini, dispersarea tortelor muncitorilor și 
specialiștilor în prea multe direcții. Din 1964, finind seama de 
condițiile specifice de climă, sol, așezare geografică s-a tre
cut la profilarea gospodăriei. Ponderea cea mal mare in cultură 
o are griul; porumbul și plantele furajere ocupă alit .cit trebuie 
pentru asigurarea bazei furajere necesare iermelor de vaci cu 
lapte, păsări și porci.

Această orientare in organizarea producției a creat posibili-

In primele ore ale dimineții în numeroase unități agricole ziarele au sosit la locurile de 
muncă ale țăranilor cooperatori, mecanizatorilor, muncitorilor din G.A.S. La cooperativa a- 
gricolă de producție Otopeni un grup de țărani cooperatori ascultă cu viu interes Raportul 

prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Plenara C.C. al P.C.R. din 11—12 noiembrie
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t-atea dotării unității cu un set corespunzător de mașini și tot- 
odată a permis Îmbunătățirea simțitoare a procesului de sper 
cializare a oamenilor.

Rezultatele sini evidente. In condițiile creșterii numai in doi 
ani a suprafeței cultivate cu griu de la 1 100 la 2 100 de hec
tare, producțiile au sporit astfel: de la 2 350 kg la hectar in 
1963, la 3 000 kg in 196.4 și la 4 025 kg in 1965. Analizind 
bazele acestui urcuș pe graficul producției de griu nu omitem 
condițiile climaterice. Singure acestea nu ne ajutau însă nici 
pe departe să realizăm asemenea sporuri. Un rol deosebit de 
important l-au avut alegerea celor mai potrivite soiuri de să- 
mintă, folosirea rațională a mașinilor și îngrășămintelor — in 
condițiile profilării gospodăriei^.

Tot pe această' cale, oprirldu-ne la creșterea numai anu
mitor specii de animale, cu destinații bine delimitate (vaci 
pentru lapte, porci pentru carne, păsări pentru ouă) am reușit 
șă mărim gradul de mecanizare in ferme, șă stabilim și să ad
ministrăm pe baze științifice rațiile furajere etc., ceea ce a dus 
la creșterea productivității muncii și a producțiilor. Astfel, dacă 
in 1963 de la fiecare din cele 3 000 de găini pe care le aveam 
am obținut cite 140—150 de ouă, în 1965 de la 48 000 de pă
sări obținem in medie cile 200 de ouă. In aceeași perioadă 
produefia anuală de lapte pe cap de vacă furajată a sporit cu 
800 de litri. Pe plan financiar profilarea a dus la creșterea be
neficiilor de la 1 500 000 lei in 1963, la 7 000 000 lei in acest an.

Iată, deci, exemplificată practic importanța deosebită a mă
surii stabilite de partid cu privire la continuarea cu mai multă 
perseverență a acțiunii de profilare a gospodăriilor de stat, de 
concentrare a producției in unități specializate. Acestea ne 
impun insă nouă, celor care lucrăm in G.A.S., să perfecționăm 
organizarea muncii, să întărim spiritul gospodăresc, să ne preo
cupăm de imbunălățirea procesului de ridicare a calificării 
oamenilor in scopul specializării lor,

Un sprijin concret primim în această direcție din partea or
ganizației U.T.C., majoritatea mecanizatorilor și muncitorilor 
noștri fiind tineri. Am primit, de pildă, cu mult interes și vom 
sprijini inițiativa ca tinerii și tinerele care lucrează la fermele 
de păsări să se califice și in meseria de mecanici de întreți
nere a utilajelor din dotare a acestui sector de producție, ceea 
ce va. duce la importante economii de timp și bănești,

Totodată, prin cursurile invătămintu/ui agrozootehnic de trei 
ani și prin alte forme, vom căuta să îmbogățim cunoștințele 
mecanizatorilor eu mai multe noțiuni de agrotehnică a cultu
rilor.

Cu ajutorul permanent și multilateral pe care-1 primim din 
partea organizației de partid în mobilizarea muncitorilor, ingi
nerilor și tehnicienilor în vederea folosirii cu maximum de 
randament a tehnieii moderne, avem convingerea că vom ob
ține in 1966 și în ceilalți ani ai cincinalului producții mult 
sporite, că eficacitatea economică a unității noastre va crește 
simțitor.

inginer GHEORGHE ANGHEL 
directorul G.A.S. Topraișar 

regiunea Dobrogea

ghid
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LECTURA
In „Biblioteca școlarului“ a 

apărut sub îngrijirea lui Mir- 
cea Zaciu a doua ediție a unei 
antologii din poezia și proza 
lui Alexandru Macedonski. 
Ceea ce trebuie reținut este 
în primul rînd selecția bună, 
prefața judicioasă care stabi
lește locul operei lui Mace
donski alături de cea a mari
lor noștri scriitori, lapidarita- 
tea notelor. Comentariul în
lesnește cititorului cunoaște
rea operei și a atitudinii poe
tului. Cităm din prefață :

„Poet militant pentru o lume 
mai bună, revoltat social, duș
man al oligarhiei, elogiind va
lorile umane, dînd glas mereu 
celor mai nobile și curate sen
timente — opuse imaginii co
rupte a lumii burgheze — prin 
toate aceste atribute Mace

donski ni se dezvăluie intim 
înrudit cu clasicii literaturii 
noastre : Alecsandri, Emines- 
cu, G. Coșbuc. Avînd o vie 
conștiință artistică, Macedon
ski a cultivat de-a lungul în
tinsei sale cariere poetice nu
meroase specii și în diverse 
stiluri, încercîndu-se în vir
tuozități, nu întotdeauna în
cununate de succes, dar 
lăsînd totuși o bogată lec
ție de măiestrie artistică. 
Mijloacele lui stilistice, imagi
nile noi neașteptate, introduse 
în poezia românească, îmbo
gățirea registrului poetic, a 
limbii literare contemporane, 
bogatele procedee de versifi
cație sînt tot atîtea calități ce 
se adaugă la valorosul conți
nut al unei opere de mari 
proporții“.

ȘTEFAN HÎRZOIU 
secretarul comitetului organizației de partid 

din cooperativa agricolă 
de producție „1907“,

satul Valea Standului, raionul Băilești

„Mașinile moderne, cantitățile tot mai 
mari de îngrășăminte chimice pe care 
statul nostru le trimite agriculturii ne ajută 
să obținem producții sporite, să valorifi
căm mai bine potențialul solurilor noas
tre. O dovadă concludentă. Pentru cultu
rile anului 1965 ni s-au repartizat și am fo
losit 30 0001 kg. de azotat de amoniu și 
61000 kg de superfosfat. Pe terenurile 
fertilizate, în condițiile unei secete care a 
durat mai bine de 3 luni, am obținut în 
medie la fiecare hectar cu 7 000 kg sfeclă, 
eu 1 200 kg griu și cu 2 500 kg orez mai

mult decît prevederile planului. Așa cum 
se arată în Raportul prezentat de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, vom primi în con
tinuare mai multe mașini, cantități mai 
mari de îngrășăminte. Acestei griji perma
nente a partidului și statului îi vom răs
punde prin eforturi sporite, printr-un spi
rit gospodăresc mai dezvoltat, printr-o 
muncă mai bine organizată pentru obține
rea unor producții mari și constante".

ANTON MORARU 
brigadier 

la cooperativa agricolă de producție 
din comuna N. Bălccscu, raionul Bacău

„Este foarte importantă aprecierea fă
cută în Raportul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta plenară a

C.Ci al P.C.R. cu privire la necesitatea în
tăririi rolului brigăzilor, ale căror sarcini 
de producție să fie fixate pc o perioadă 
îndelungată de timp. Cei 165 de țărani 
cooperatori care alcătuiesc brigada pe 
care o conduc lucrează la un loc de mai 
mulți ani. Ne-au fost repartizate mijloacele 
necesare și cultivăm de la început aceeași 
suprafață. Am reușit astfel să cunoaștem 
bine terenul și să aplicăm o agrotehnică 
corespunzătoare. Anul acesta am recupe
rat 3 hectare prin defrișări și alte 4 prin 
desecări. De pe aceste suprafețe am obți
nut peste 13 000 kg de porumb boabe și 
160 000 kg sfeclă de zahăr. Din sporul de 
recoltă o parte a revenit membrilor bri
găzii pentru că la noi se aplică sistemul 
retribuției suplimentare în funcție de pro
ducția realizată".

Zootehniei, în Ra
portul prezentat de 
tovarășul Nicolae 
Ceaușeșcu la ple
nara din 11—12 
noiembrie a. c. a 
C.C. ai P.C.R. i se 
acordă o atenție 
deosebită. Nivelul 
său de dezvoltare 
este apreciat ca un 
indice de bază pen
tru o agricultură 
intensivă avansată. 
Paralel cu dezvol
tarea fermelor spe
cializate de stat, se 
stabilește sarcina 
extinderii acțiunii, 
deja începută, de 
selecție și amelio
rare a raselor de 
animale în toate 
unitățile agricole, 
de sporire a pro
ducției de furaje, 
de extindere a me
canizării producerii 
și pregătirii nutre
țurilor.

Toate acestea sînt 
sarcini care privesc 
direct și pe mem
brii cooperativei a- 
gricole de produc
ție din comuna 
Acîș.

în cooperativa 
noastră, zootehnia 
ocupă un loc impor
tant. Pînă la sfir- 
șitul acestui an nu
mărul taurinelor 
va ajunge la 470 
din care 220 vaci și 
juninci. Producția 
medie de lapte rea
lizată pină la 1 no
iembrie pe cap de 
vacă furajată este 
de 2 930 litri și a- 
vem certitudinea că 
pînă la sfîrșitul a- 
nului va trece de 
3 400 lițri, adică cu 
peste 300 litri mai 
mult decît am pre
văzut în planul de 
producție. Și în ce 
privește cantitatea 
de carne livrată 
statului avem, de 
asemenea, rezultate 
bune. Realizările 
consemnate aici

succint, sînt doar 
ale unui început de 
drum. Ele au fost 
posibile prin extin
derea acțiunii de 
selecționare și ame
liorare a acelor ra
se de animale care 
în condițiile coope
rativei noastre s-au 
dovedit productive. 
Am trecut la înlo
cuirea raselor Băl- 
țată românească și 
Simmental cu rasa 
Brună de Maramu
reș. Iată și cîteva 
motive: animalele 
din această rasă 
corespund mai bine 
zonei noastre cli
matice, sînt mai 
productive, au un 
potențial mai ridi
cat de valorificare 
a furajelor. Și încă 
un avantaj. Este 
vorba de faptul că 
avînd o greutate 
medie redusă (circa 
500 kg) în compa
rație cu alte rase, 
consumul de furaje 
este mai redus. A- 
vem deja format 
un lot de selecție 
compus din 60 de 
vaci din această ra
să, a căror produc
ție va depăși pînă 
la finele anului. cu 
mult cantitatea de 
3 000 litri lapte, cu 
un procent de gră
sime de peste 4 la 
sută,

Pentru continua
rea selecției am 
mai cumpărat de la 
G. A. S. Sighetul 
Marmației doi tău- 
rași descendenți din 
părinți de mare 
productivitate.

Preocupări ase
mănătoare au însă 
și alte cooperative 
agricole vecine.Unii 
reușesc însă să re
zolve lucrurile mai 
bine, mai repede, 
alții mai greu. Re
zultatele sînt con
diționate în primul 
rînd de materialul

de prăsilă cu care 
lucrezi și de exis
tenta unor specia
liști. Membrii coo
perativei noastre 
au primit cu deo
sebit interes pro
punerea cu privite 
la înființarea uniu
nilor raionale ale 
cooperativelor agri
cole de producție, 
în cadrul unei ac
țiuni comune de 
cooperare, organi
zată și dirijată de 
uniune, sarcina a- 
meliorării și se
lecționării celor 
mai productive a- 
nimale va fi mai 
repede și mai 
bine realizată. In 
același timp, u- 
niunea noastră ra
ională va trebui să 
realizeze o coope
rare a eforturilor 
unităților pentru 
sporirea producției 
de furaje.

Avem suprafețe 
întinse de pășuni 
de șes și montane ; 
producția lor însă 
nu ne mulțumește. 
Pentru creșterea 
producției de iarbă 
la hectar sînt nece
sare lucrări de fer- 
ti’’zare, de drena- 
re a apelor care 
băltesc, de îmbună
tățire a compoziției 
floristice, de orga
nizare a pășunatu- 
lui rațional. Toate 
acestea sînt lucrări 
mari, care nu pot fi 
realizate cu maxi
mum de eficientă 
economică decît în 
cadrul unor acțiuni 
comune. Și lucrul 
acesta îl va realiza, 
sîntem siguri, uniu
nea noastră raio
nală.

FRANCISC 
POKOȘ 

inginer zootehnist 
Cooperativa 

agricolă
de producție Aci? 

raionul Cărei

Prin cooperare vom

valorifica importante
rezerve

Aip citit eu multă atenție Ra
portul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta 
plenară a C.C. al P.C.R. și am 
văzut că tratează probleme de

cea mai mare importanță și ac
tualitate pentru dezvoltare agri
culturii țării noastre. Ne-au reți
nut atenția sarcinile și măsurile 
preconizate cu privire la extin

derea irigațiilor, problemă care 
și pentru cooperativa noastră 
prezintă un mare interes.

Terenul cooperativei agricole 
de producție din Mircești este 
situat în preajma a două surse 
de apă (rîurile Șiret și Putna). 
Asta înseamnă că avem condiții 
deosebit de prielnice pentru iri
garea unor mari suprafețe de te
ren. Pînă în prezent însă noi am 
folosit pentru irigații apa numai 
din rîul Putna. Dar acest rîu nu 
are un debit constant în tot 
timpul anului. Apa din Șiret nu 
am putut s-o folosim întrucît ar 
fi fost nevoie de amenajări de 
mare amploare, care depășesc 
posibilitățile materiale ale coo
perativei noastre. Pentru a pu
tea folosi apa din Șiret sînt ne
cesare amenajări și pe teritoriul 
cooperativei agricole de produc

ție din Ciușlea cu care ne înve
cinăm. în aceste condiții, ame
najările trebuie să le facem îm
preună. Cu apa din Putna n-am 
putut iriga anul acesta decît 85 
hectare de grădină și 145 hec
tare de porumb. Ce-am obți
nut ? Iu legumicultura — aproa
pe 1 300 000 lei venituri, iar de 
pe suprafață cu porumb irigată 
— 6 500 kg porumb boabe la 
hectar (față de 1 500-2 500 kg la 
hectar obținute pe terenurile ne
irigate).

Măsurile prevăzute în docu
mentele Congresului al IX-lea al 
P.C.R. și în Raportul tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu prezentat 
la plenara C.C, at P.C.R. din 
11-12 noiembrie a.c. privind ex
tinderea irigațiilor sînt și pen
tru noi deosebit de importante, 
întrucît avem o mare suprafață

de teren care poate fi irigată. In 
următorii 2-3 ani am putea iriga 
600—700 hectare, ceea ce ne-ai 
permite atît extinderea suprafe
ței legumicole, cît și irigarea 
culturilor cerealiere. Acest lucru 
ar contribui în foarte mare mă
sură Ia sporirea simțitoare a 
producției de cereale și legume 
și, în ultimă instanță, la întări
rea economică a cooperativei 
noastre agricole.

Pentru realizarea măsurilor 
elaborate de partid, alături de 
celelalte cooperative agricole de 
producție cu care ne învecinăm 
(Ciușlea, Biliești, Vînători) vom 
contribui cu toate forțele de 
care dispunem la amenajările 
necesare pentru irigat.

îndrumați și sprijiniți de or

ganizația de partid vom mobi
liza toți țăranii cooperatori la 
efectuarea amenajărilor pentru 
irigații și a tuturor lucrărilor a- 
gricole în scopul creșterii con
tinue a producției, răspunzînd în 
felul acesta eforturilor pe care le 
face statul pentru ridicarea agri
culturii pe o nouă treaptă, pen
tru întărirea cooperativelor agri
cole de producție și pentru îm
bunătățirea nivelului de trai al 
poporului nostru.

ION MANEA 
președinte 

GARABET PERIȘOARĂ 
inginer

Cooperativa agricolă 
de producție Mircești, 

raionul Focșani

PAVEL DRĂGOI 
președintele 

cooperativei agricole de producție 
din comuna Cărpiniș, raionul Timișoara

„Grija față de om, față de îmbună
tățirea în continuare a condițiilor de 
viață ale țărănimii, este o problemă 
care ocupă un loc important în Rapor
tul prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Plenara din 11-12 noiem
brie 1965 a C.C. al P.C.R. La baza 
creșterii bunăstării țărănimii stă dez
voltarea averii obștești. In cooperativa 
noastră qgricolă a existat, o preocupare 
deosebită pentru acumulări. Valoarea 
avutului obștesc la suta de hectare a 
sporit de la 230 000 lei în 1961 la 
559 000 lei în 1964. Aceasta ne-a oferit 
posibilitatea să asigurăm o retribuție 
de 31 de lei pentru fiecare zi-muncă,

adică cu 6 lei mai mult decît în anul 
precedent.

Prevederile din Raport referitoare la 
rezolvarea corespunzătoare a pensio
nării țărănimii cooperatiste în caz de 
boală sau incapacitate de muncă, cu 
privire la locul de casă pentru tinerii 
căsătoriți și celelalte sînt stimulente 
care vor asigura o contribuție sporită 
a țăranilor cooperatori la- valorificarea 
superioară a rezervelor de , care dis
pune agricultura noastră.

TEOFIL MUNTEANU 
președintele 

cooperativei agricole de producție 
din comuna Soinouș, regiunea Hunedoara

Măsurile cuprinse în raport oglin
desc pe deplin grija partidului și sta
tului pentru dezvoltarea în continuare

a agriculturii noastre și ridicarea ni
velului de trai al țărănimii. Noi am 
simțit în cooperativă nevoia unei mai 
bune planificări și organizări atit a 
producției agricole cît și a folosirii 
brațelor de muncă. Avem peste 100 

de hectare de teren în pantă nepro
ductiv pe care putem să-l plantăm cu 
viță de vie. Există de asemenea con
diții pentru mărirea grădinii de legu
me, irigarea unor însemnate supra
fețe pentru cultura porumbului și spo
rirea efectivului vacilor de lapte. în
ființarea uniunilor cooperativelor agri
cole de producție va constitui pentru 
noi un ajutor și un sprijin prețios în 
punerea în valoare a rezervelor de 
care dispunem. Sînt, de asemenea, de 
o deosebită importanță pentru noi pre
vederile în legătură cu acordarea pen
siilor pentru țăranii cooperatori.

Cinematograte

ECRANUL
PREMIERE

De aș fi... Harap Alb

Film distins cu :
— Premiul special al juriului 

la Festivalul filmului românesc, 
Mamaia 1965.

— Premiul pentru scenogra
fie acordat lui Ion Oroveanu, 
Mamaia 1965.

— Premiul pentru regie la Fes
tivalul Internațional al filmului, 
Moscova 1965.

— Premiul de onoare pentru 
calitatea imaginii color și a pre
lucrării în laborator la Congresul 
UNIATEC — Milano.

O reîntîlnire cu lumea ferme
cătoare a acestui vrăjitor al e- 
cranului care este Ion Popescu 
Gopo. L-am rugat pe cunoscu
tul nostru cineast să vorbească 
cu prilejul premierei despre fil
mul său cititorilor ziarului „Scìn
tela tineretului“. Iată ce ne-a 
spus :

„Filmul Harap Alb l-am în
ceput în 1948 și îmi pare bine că 
nu l-am terminat. Era un desen 
animat (dar nu acesta era pă
catul). Era conceput necinemato
grafic, ca o ilustrație banală a 
basmului. Am reluat „Harap 
Alb“ în 1959 și iarăși l-am a- 
bandonat, mulțumindu-mă cu un

scurt metraj, intitulat „O poves
te ca-n basme“. L-am început 
pentru a treia oară în 1964 și 
iată-1 terminat. Pentru mine, bas
mul lui Ion Creangă este ca un 
monument. M-am întrebat ce pot 
face eu? Să clădesc un țurțure 
deasupra monumentului ? Să-l 
completez ? Să-l simplific ? Să-l 
modernizez ? Sau să-i fac o co
pie ? Nu am făcut nici una nici 
alta. Am folosit metoda sculpto
rului Ion Creangă și am pornit 
de la originea basmului evitînd 
monumentul. M-am detașat de 
basm privindu-1 de la distanță 
și am pătruns basmul încercînd 
să-l comentez și să-l prezint pu
blicului așa cum l-am înțeles eu. 
De aceea l-am numit „De-aș fi... 
Harap Alb“, lăsînd posibilitatea 
ca basmul să mai poată fi inter
pretat și în viziunile altor regi
zori, intitulate, poate, „De-ar fi 
ei... Harap Alb".

ION POPESCU GOPO

Bocceluța. O melodramă tipică 
pentru studiourile americane a 
cărei acțiune pare să ne ducă 
spre subiectul din filmul „Strigă
tul“ de Antonioni. Dincolo de 
melodramă însă filmul prezintă 
tabloul tragic al realităților so
ciale din S.U.A. Viața aspră 4

muncitorilor sezonieri în conti
nuă căutare a unui loc la lucru 
apare în film în dimensiuni tra
gice. Este un film în care A- 
merica se dezvăluie în adevărata 
ei față, altfel decît în afișele 
publicitare ce poleiesc o realitate 
plină de contradicții.

Dacă mergeți Ia cinematograf 
însoțiți de copii, puteți viziona 
următoarele filme :

„Frumoasa din pădurea ador

mită“, „Furtună deasupra Asiei", 
„Unchiul meu”, „800 de leghe pe 
Amazoane“.

Nu pierdeți aceste filme: 
„Căpitanul Ze.ro“, „Cine ești 
dumneata, domnule Sorge“, 
„Prima zi de libertate", „Ulti
mul tren din Gun Hill”, „Car
tierul veseliei“, „Cineva acolo 
sus mă iubește".

EXPOZIȚII

A. T.

• Muzeul Simu din sti serica Amzei nr. 5-7 a organizat re
cent Expoziția retrospectiv., ion Gr. Popovici, cu lucrări proprii 
ca și eu acelea oferite de colecția Muzeului de Artă al Republicii 
Socialiste România, colecția Academiei, colecția familiei Ion Gr. 
Popovici, colecția Muzeului regional din Iași și de colecția N. Ni- 
colau. Expoziția care cuprinde mai multe lucrări de sculptură, fo
tografii după sculpturi, desene, schițe pentru proiecte de monu
mente, întregește înSre delicatul lirism miniatural și vigoarea nă
valnică a monumentalității sale, o lume sculpturală, un univers 
artistic bogat, profund și orginal. Opera sa e mai puțin cunoscută 
publicului larg, căruia îi facem recomandarea de a viziona această 
expoziție.

• în b-dul 1848 nr. 2 s-a mai deschis recent Expoziția „Istoria 
Bucureștiului în arta plastică“, care reunește lucrări interesante 
ale unor cunoscuți artișJi din istoria artelor plastice românești. 
Lucrările expuse au fost oferite de către Muzeul de Istorie a ora
șului București.

G. R- 6«

FRUMOASA DIN PĂDURE A 
ADORMITĂ (film pentru 
ecran panoramic)

rulează la Patria, orele 10; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21.

DUMINICĂ LA NEW YORK 
(cinemascop)

rulează la Republica, orele 
8,30; 10,30; 12,45; 14,45 ;
16.45; 19; 21,15, București, 
orele 9,15; 11,30; 13,45; 16,30; 
18,45. 21, Excelsior, orele 
9,30; 12,15; 15; 17,45;
20.30, Modern, orele 10,15; 
12,30; 15.30; 17,45; 20, Grivi- 
ta, orele 10,30; 13,15; 16; 
18,45; 21,30.

FURTUNĂ DEASUPRA ASIEI 
rulează la Union, orele 14.30 ; 
16,30; 18,45; 21.

800 DE LEGHE PE AMA
ZOANE

rulează la Capitol, orele 9,30; 
11,45; 14; 16,30; 18,45; 21,
Feroviar, orele 9; 11,15 ;
13,45; 16,15; 18,45, 21,15, (în 
completare „Pionieria nr. 5- 
1965“).

ȘOARECELE DIN AMERICA 
rulează la Luceafărul, orele 
9,15; 11,30, 14, 16; 18,15 ;
20.30.

CĂPITANUL ZERO (în com
pletare „Soclul“)

rulează la Festival, orele 8,45; 
11; 13,15; 15.45, 18,15; 20,30.

ONORABILUL STANISLAS, 
AGENT SECRET

rulează la Central, qrele 9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21,
Moșilor, orele 11; 15,30; 18 i
20.30.

HANKA
rulează la Doina, orele 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20.30, pro
gram pentru copii duminică, 
orele 10; 11,15; 12,30.

FUGI PÎRÎIAȘULE : INTER
MEDIARUL CU ARIPI; 
ANUL NAȘTERII 1805 ; PO
VESTEA CEASULUI : UNI
VERSURI PICTURALE: 
VREAU SA ȘTIU TOT. nr. 39 

rulează la Timpuri Not orele 
10—21 în continuare.

ULTIMUL TREN DIN GUN 
HILL

rulează Ia Dacia, orele 9.45 ; 
12,15; 15; 17,45; 20,30.

CINE EȘTI DUMNEATA, 
DOMNULE SORGE (cinema
scop)

rulează la Giulești. orele 
11,30; 15; 17,45; 20,30, Melo, 
dia, orele 9,15; 12,15; 17,45;
20.30, Victoria, ore]e 10; 
12,30; 15; 17,45; 20,30.

PĂCAT DE BENZINĂ (în 
completare „Compozitorul A- 
uam Haciaturian“)

rulează la Munca, orele 14; 
16; 18,15; 20,30, înfrățirea în
tre popoare, orele 10; f2; 14; 
16,15; 18,30, 20,30.

LANȚUL
rulează la Cultural, orele 
10,30; 15,30; 18; 20,30.

CINEVA. ACOLO SUS. MĂ 
IUBEȘTE (în completare „Ști-

UNCHIUL MEU
rulează la Bușești, orele 9 i 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15 |
20,30, Arta, orele 8,45, 11 ;
13,15; 15,30; 18; 20,30.

ați că...“)
rulează la Viitorul, orele 11»
15,30; 18i 20,30, Crîngași.
rele 10; 12,30; 15,30; 18}
20,30.

Marilyn (cinemascop — în
completare „Calitatea în can
titate industrială“)

rulează la Bucegl. orele 10 ; 
12; 14; 16, 18,15; 20,30. Lira, 
orele 15; 17; 19, 21.

UN CARTOF, DOI CARTOFI 
rulează la Cosmos, orele 
14,30; 16,30, 18,30; 20,30.

TOLBA CU AMINTIRI
rulează la Unirea, orele 10,30; 
16; 18,15; 20,30, Progresul, 
orele 15,30; 18; 20,15.

CARTIERUL VESELIEI
rulează la Tomis, orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16, 18,15; 20.30, 
Pacea, orele 16; 18,15 , 20,30. 

CEAPAEV (în completare ..Pi
onieria nr. 5 /1965“)

rulează la Flacăra, orele 
14,30, 16 30; )8,3Q| 20,30.

JUDEX
rulează la Vitan orele 11 i
15, 17, 19, 20,45, Miorița, o-
rele 9.30, 11,45, 14, 16,15 ;
18,45, 21, Volga, orele 9,45; 
12, 14,15; .16,30, 18,45, ’21 (în 
completare „Călătorie în pa
radisul păsărilor").

VESELIE LA ACAPULCO 
(în completare „Artiști ama
tori“)

rulează la Colentlna, orele 
10, 15.30, 17.45 , 20.

DULCEA PASĂRE A TINE
REȚII (cinemascop)

rulează la Floreasca, orele 
10, 13, 15,30, 18, 20,30, Fla
mura, orele 9,15; 11,30; 13,45;
16, 18,15; 20,30.

SPĂRGĂTORUL (cinemascop) 
rulează la Rahova, orele 
10,30; 14; 16,15; 18,30, 20,45.

CEI MAI FRUMOȘI ANI 
(cinemascop)

rulează Ia Drumul Sării, ore
le 11; 15,30; 17,45, 20.

CAMERA ÎN FORMĂ DE „L"
rulează la Cotroceni, orele 
10, 13,45; 16,15; 18,45; 21,15.



O.N.U.: Dezbaterile din Consiliul
de Securitate in problema rhodesiana

NEW YORK 13 — Trimisul 
special Agerpres, Nicolae Iones- 
cu, transmite: Vineri după-amia
ză au continuat dezbaterile din 
Consiliul de Securitate privind 
situația creată ca urmare a pro
clamării unilaterale a indepen
denței Rhodesiei de sud de către 
guvernul minoritar rasist condus 
de Ian Smith.

In prima parte a ședinței sale, 
Consiliul de Securitate a adop
tat o rezoluție, „ca măsură preli
minară, urgentă“, al cărei pro
iect a fost prezentat de repre
zentantul Iordaniei. In acest do
cument, Consiliul „condamnă 
declararea unilaterală a indepen
denței de către minoritatea ra-

Lucrările

comitetelor
Vineri au continuat lucrările 

comitetelor principale ale Adu
nării Generale.

Obiectul discuțiilor din Comi
tetul economic și financiar l-a 
constituit proiectul de rezoluție, 
prezentat de un grup de țări, 
printre care și România, referi
tor la „Campania mondială pen
tru alfabetizare“. Reprezentantul 
țării noastre, Costin Murgescu,a 
arătat în cuvîntul său că aceas
tă campanie trebuie privită ca 
„o parte componentă, insepara
bilă de una din cele mai impor
tante probleme care se pun a- 

. tunel cînd este vorba de dezvol- : 
tarea economică: utilizarea com
pletă a resurselor umane ca un 
factor esențial al progresului 
omenirii“.

In Comitetul pentru proble
mele sociale, umanitare și cul
turale, dezbaterile se referă, în 
continuare, la rapoartele Consi
liului economic și social și la di
ferite probleme cuprinse în aces
tea și care nu constituie obiectul 
unor puncte separate de pe or
dinea de zi. Luînd cuvîntul în 
ședința de vineri, reprezentanta 
țării noastre, Mia Groza, a sub
liniat că „rapoartele ECOSOC 
trebuie să evite simpla expunere 
cronologică a acțiunilor sale și 
să reflecte preocuparea de a pre
zenta o concepție privind, ansam
blul măsurilor preconizate“. De
legația română s-a oprit în con
tinuare, pe larg, la problemele 
privind situația femeilor din lu
me. „Atît guvernele cit și orga
nizațiile neguvernamentale, a 
subliniat vorbitoarea, trebuie 
să-și intensifice acțiunile în 
scopul asigurării participării fe
meilor, în condiții de egalitate 
deplină, la dezvoltarea țărilor 
lor, la progresul societății în an
samblul ei“.

sistă din Rhodesia de sud“ și 
„cheamă toate statele să nu re
cunoască acest regim minoritar, 
rasist, ilegal din Rhodesia de 
sud și să se abțină de a-i acorda 
orice sprijin“. Rezoluția a fost 
adoptată cu 10 voturi pentru, 
nici unul împotrivă și o abținere 
(Franța).

Reprezentantul Indiei, G.' 
Parthsarathi, subliniind, de ase
menea, „gravitatea problemei 
care se află în dezbaterea Con
siliului de Securitate“, a arătat 
că responsabilitatea pentru acea
sta revine guvernului britanic. 
El a amintit că Anglia a abrogat 
Constituția și a trimis trupe în 
Guyana, a dizolvat guvernul și a 
folosit forța armată în Aden, dar 
s-a purtat cu „considerație față 
de Ian Smith, cînd acesta a 
anunțat public intenția sa de a 
comite un act de rebeliune și de 
trădare“. „Măsurile economice 
nu sînt suficiente, a declarat de
legatul indian. Trebuie întreprin
se acțiuni politice, economice și 
militare pentru a înlătura pe 
uzurpatorii din Zimbabwe și a 
repune în drepturile sale po
porul acestei țări“.

„Va fi înscrisă o pagină nea
gră în istorie — a declarat re
prezentantul Nigeriei,' O. Ibewe, 
— dacă Marea Britanie va ab
dica de la responsabilitatea sa“.

Reprezentantul Uniunii Sovie
tice, N. Fedorenko, a cerut Con- j 
siliului de Securitate să ia mă
surile cele mai eficiente pentru ! 
a asigura drepturile legitime ale , 
poporului Zimbabwe Ia libertate j 
și independență.

unor personalități franceze

Distincții academice române înminate

Deschiderea sesiunii
Parlamentului grec

Acțiuni ale patrioților
sud-vietnamezi

formarea 
elaborarea 
în termen

spre 
pa- 
ata-

aeropottui Bourget, la 
sosirea trupei de balerini 
români care întreprind un 

turneu în Franța

PARIS 13. — Corespondentul Grenoble și membru, al Acade-
'Agerpres, Georges Dascal, miei de Științe; prof. Jean
transmite: Vineri seara a avut 
loc iii saloanele Ambasadei 
Române la Paris ceremonia 
laminării diplomelor și insig
nelor de membri de onoare și 
membri corespondenți ai Aca
demiei Republicii Socialiste 
România unor personalități ale 
științei franceze. Au fost dis
tinși cu titlul de membru de o- 
noare al Academiei Republicii 
Socialiste România prof. l.ouis 
de B rogi ie, fizician, membru al 
Academiei Franceze, membru 
al Institutului Franței, secretar 
permanent al Academiei de 
Știinfe; prof. Jerome Carcopi- 
no, istoric, membru al Acade
miei Franceze ; prof. Paul Mon
tei, matematician, membru al 
Academiei de Știinfe; prof. 
l.ouis. Neel, fizician, directorul 
Institutului politehnic și alcen- - 
Irului de studii nucleare

Orcel, mineralog, membru al 
Academiei de Științe; prof. 
Jean Roche, biochimist, mem
bru al Academiei de Științe, 
rectorul Universității din Pa
ris; prof. Henry Villat, mate
matician, membru al Acade
miei de Știinfe, profesor la 
Sorbona.

Au fost distinși cu titlul de 
membru coresnondent ai Aca
demiei Republicii Socialiste 
România prof. Arnaud Denjoy, 
matematician, membru al Aca
demiei de Științe ; prof. Paul 
Henry, profesor de istorie lite
rară la Sorbona ; prof. Ernest 
Labrousse, profesor de istorie 
la Sorbona; prof. Antoine La- 
cassacjne, membru al Acade
miei Naționale de medicină; 
prof. Marcel Prenanl, biolog, 
profesor, fa Sorbona.

REPUBLICA GUINEEA. — hi timpul unui festival de dansuri populare la Conakry

Situația

din Indonezia

Ș tirile sosite din Indonezia informează des
pre continuarea campaniei îndreptate im-

5 potriva forțelor democratice, și îndeosebi 
împotriva partidului comunist. Postul de radio 
Djakarta a anunțat recent că a fost interzisă 
temporar activitatea federației sindicale Sobsi 
și a organizațiilor sindicale afiliate din industriile 
petrolieră și a gazelor naturale. Agenția Antara 
informează că în Indonezia au fost create o bri
gadă și un comandament musulman pentru a spri
jini acțiunile represive îndreptate împotriva ele
mentelor democratice. Agențiile de presă au trans
mis, de asemenea, numeroase știri din care re
zultă că a continuat înlăturarea elementelor de
mocratice din instituțiile de stat șj din diferite 
organizații.

într-un discurs rostit la ceremonia care a avut 
loc cu prilejul Zilei eroilor, președintele Suk-.-no 
a afirmat că va lua măsuri împotriva oricărui 
grup care se ocupă cu „dezlănțuirea patimilor“ și 
în acest fel amplifică încordarea. „Mișcarea de la 
30 septembrie a fost condamnată — a continuat 
Sukamo. Dar, în prezent are loc vinătoarea de 
vrăjitoare, îndreptată împotriva a tot ceea ce 
este de stînga. Dacă nu se va ajunge la o regle
mentare justă, va avea de suferit întregul popor 
indonezian“. Acuzînd Necolim (neocolonialismul, 
colonialismul și imperialismul) că ia parte tot mai 
activă la acțiunile subversive îndreptate împotriva 
Indoneziei, președintele a spus că acesta «duce 
politica „dezbină și stăpînește“ pentru a perturba 
unitatea poporului și a țării noastre...».

1. L l L C.
• PREȘEDINTELE ITALIEI, Giuseppe Sara- 

gat, a participat sîmbătă la inaugurarea Centrului 
național de calcul electronic de la Universitatea 
din Pisa. Calculatorul electronic din Pisa este 
unul din cele mai moderne din lume, asemănător 
celui din Statele Unite, care a controlat zborul 
spațial al sateliților „Mercury“ și „Gemini“. La 
începutul activității sale, calculatorul a executat, 
in numai 18 ore, o muncă științifică care ar fi 

, necesitat din partea oamenilor de știință mulți 
ani de cercetări. El a stabilit, că „Divina Come
die“ a lui Dante are, în total 101 499 cuvinte și 
că cel mai frecvent substantiv folosit de autor 
este „ochi“.

Noul calculator electronic din Pisa este pus la 
dispoziția cercetătorilor din toate universitățile 
italiene.

• CELEBRA „Pieta" a lui Michelangelo a sosit 
vineri dimineața, la bordul pachebotului „Cristofor 
Columb", la Napoli, venind de la New York, „Pie
ta", țâre a părăsit Napoli Ia 6 aprilie 1964, a fost 
prezentată Ia Expoziția internațională de la New 
York.

Opera, care a făcut călătoria dus și întors într-un 
ambalaj special, a fost asigurată pentru .suma de 
6 milioane dolari. Acum ea va fi din nou plasată 
in capela din basilica. Sfîntu Petru, de unde ea nu ■ 
va mai ii scoasă niciodată, întrucît Papa Paul a 
aprobat recent un regulament interzicind deplasa
rea oricărei opere de artă aparținlnd Vaticanului. ■■

O ÎN LEGĂTURĂ cu distrugerea celebrei . statui 
„Manneken Pis“ din Bruxelles, autoritățile'belgiene 
au anunțat că obiectul actelor de vandalism a fost... 
un fals „Manneken Pis”. Adevăratul „Manneken 
Pis" se află, începînd din anul 1963, într-un dulap 
blindat în primăria orașului Bruxelles, iar în locul 
ei se află o copie fidelă.

Autoritățile au hotărît aceasta pentru a preveni 
orice acte care ar putea distruge celebra statuietă. 
Se relatează că spiritul de prevedere al autorități
lor a mers pînă acolo îneît s-au executat mai multe 
copii după „Manneken Pis", așa că în una sau 
două zile, micul omuleț de bronz își va relua locul 
pe soclu (bine înțeles, tot în... copie).

• FERDINAND MARCOS, candidatul Parti
dului naționalist de opoziție (pînă la alegeri pre
ședinte al senatului) a fost virtual ales președinte 
al Filipinelor, se spune în comunicatul oficial al 
Comisiei electorale, întocmit pe baza cifrelor pri
mite din partea a 50000 circumscripții electorale 
(în întreaga țară există 55 234 fde circumscripții). 
El arc în prezent cu 609 694 voturi mai mult de
cît Diosdado Macapagal, fostul președinte filipi- 
nez și candidat din partea Partidului liberal.

• LA SANTO DOMINGO au fost date pu
blicității două declarații, în care se preconizează 
suspendarea, pe timp de patru luni, a „tuturor 
manifestațiilor de natură să tulbure ordinea pu
blică“. Declarațiile sînt semnate de unele perso-) 
nulități politice printre care fostul președinte al 
Republicii Dominicane, Juan Bosch, șeful parti
dului revoluționar dominican, Mario Read Vittini, 
din partea partidului democrat-creștin, Joaquin 
Balaguer, șeful Partidului „revoluționar autentic“ 
și alții.

• SÎMBĂTĂ în numeroase regiuni ale Europei 
occidentale au căzut primii fulgi de zăpadă. In- 
cepînd din Scoția și Suedia și terminînd cu Ger
mania, Danemarca, Austria și Belgia, zăpada a 
îmbrăcat cu haina ei albă cea mai mare parte 
a continentului, aducînd înghețuri și geruri aspre. 
In multe locuri termometrul a coborît la cîteva 
grade sub zero, iar viscolele au întrerupt, în spe
cial în Anglia, traficul rutier, feroviar și aerian.

Tn Italia și Spania s-au înregistrat ploi reci, în
soțite de mari scăderi de temperatură.

e seua

genda recentei conferințe A a miniștrilor de externe
ai țărilor membre ale A- 
sociației latino-americane 
a liberului schimb a cu
prins o serie de probleme 
prin a căror rezolvare ar 
putea fi învinse unele 
din dificultățile pe care 

le întîmpină economiile continentului. 
La conferință s-a arătat că fenomenele 
de inflație, criză și subdezvoltare care 
hîniuie în țările din această regiune se 
datoresc în mare măsură scăderii pre
țurilor la materiile prime paralel cu 
sporiiea continuă a preturilor produse
lor industriale importate din țările dez
voltate. Datele. statistice demonstrează 
că datoriile externe ale Americii La
tine au atins la sfîrșttul anului trecut 
10,6 miliarde de dolari, în timp ce cu 
10 ani în urmă ele reprezentau 4,3 mi
liarde de dolari. Aceasta constituie un 
indiciu grăitor al perpetuării subdez
voltării.

Creată pentru a contribui la înlătu
rarea acestei situații, > Asociația lati- 
no-americană a liberului schimb 
(A.L.A.L.C.), după cinci ani de la în
ființare nu și-a atins scopul propus. 
Astfel, îti anul 1964 ■ numai 7 la sută 
din comerțul lâtino-arfierican se reali
zează pe continent. Cea mai mure par
te a produselor iau drumul marilor 
porturi europene sau nord-americane. 
Faptul apare și mai grav dacă se ține 
seama că unele țări care sînt despărțite 
prin distanțe geografice relativ mici 
sînt nevoite să-și procure unele produse 
via... Europa. Uruguayul, de pildă,\ 
cumpără cuprul chilian prin Hamburg. 
De fapt, A.L.A.L.C. și-a dovedit inca
pacitatea de a rezolva problemele eco
nomice ale Americii Latine chiar de la 
început. In afara desființării unor taxe 
vamale la produsele al căror volum în 
comerțul latino-american este redus, 
A.L.A.L.C. „a realizat puțin și înîregul

proiect continuă să constituie o iluzie“ 
6,THE SCOTSMAN“). In cadrul aso
ciației, din care fac parte 9 țări, au a- 
părut neînțelegeri determinate de nive
lul economic diferențiat al membrilor, 
iar pe de alta parte de teama ca pro
iectele vînturate de unele țări privind 
„integrarea economică“ să nu creeze 
avaiitaje statelor mai dezvoltate pe sea
ma celor mai puțin dezvoltate.

In dezbaterile conferinței ministe
riale — prima care s-a țiriut de la în
ființarea asociației — s-au făcut sim
țite incertitudini față de rezultatele 
practice ale A.L.A.L.C. Dacă referitor 
la evaluarea situației dificile a econo
miilor continentului latino-american mi
niștrii s-au situat pe poziții identice, nu 
același lucru se poate spune și despre 
momentul cînd a fost necesară adopta
rea unor măsuri concrete care să înlă
ture această situație. Aceasta s-a putut 
constata din documentele adoptate 
care, în fond, nu preconizează decît 
studierea în continuare a „posibilități
lor și metodelor de cooperare“.

Singurul element, considerat de ob
servatorii prezenți la Montevideo căar ' 
putea contribui la întărirea A.L.A.L.C., 
îl constituie recomandarea privind crea
rea unui Consiliu ministerial perma
nent, organism consultativ menit a ela
bora și prezenta statelor membre pro
puneri de măsuri care să contribuie la 
intensificarea cooperării latino-ameri
cane. După cum reiese din observațiile 
agențiilor de presă, documentul privind 
crearea Consiliului ministerial a fost 
elaborat în lumina ideii, care-și face tot 
mai mult loc în capitalele sud-ameri- 
cane, că țările de pe acest continent 
ar trebui să constituie un front comun 
pentru a anihila pe cit posibil schim
bul comercial, neavantafos și efectele 
nefaste ale dominației economice nord
americane.

«

IOAN TIMOFTE

U.R.S.S — Vedere din orașul Vilnius

în noaptea de vineri 
sîmbătă, unități ale forțelor 
triotice sud-vietnameze au 
cat, cu mortiere, pozițiile de a- 
părare de la An Khe, ale divi
ziei 1 aeropurtate americane, la 
aproximativ 400 km nord-est de 
Saigon, în timp ce, subunități 
ale patrioților s-au apropiat de 
perimetrul bazei principale de 
apărare a acestei divizii. Divizia 
americană a fost hărțuită și în 
apropiere de Piei Me, unde pa- 
trioții au atacat, tot cu mortie
re, un post de control al unei
brigăzi al diviziei 1. Patrioții au 
îndreptat asupra postului de con
trol un tir de 100 de obuze de 
mortiere.

Pe de altă parte, un purtător 
de cuvînt militar american a de
clarat, referindu-se la luptele ce 
au avut loc joi și vineri la nord 
de localitatea Ben Cat, că pier
derile înregistrate de trupele a- 
mericane au fost, de fapt, „mo
derate“ și nu „slabe“ cum se a- 
nunțase inițial.

Corespondentul agenției Reu- 
ter, relatează că aviația ameri
cană a bombardat s.îmbătă dimi
neața „din greșeală“ satul sud- 
vietnamez Xuan Hoa, situat în 
zona demilitarizată ce desparte 
R. D. Vietnam de Vietnamul de 

Sud.

Pe

Sîmbătă s-a întrunit la Atena 
Parlamentul grec. După obișnui
ta ceremonie 
unor decrete 
rea înaltului 
dința a fost 
propriu-zise 
după-amiază 
ședintelui sesiunii.

înaintea deschiderii sesiunii 
actuale, a avut loc o ședință a 
grupului parlamentar guverna
mental care a adoptat următoa. 
rele hotărîri: ț 
candidat guvernamental la pre
ședinția sesiunii a ministrului 
de justiție Papaspiru ; înființa
rea în viitor a unui nou partid, 
avînd ca membrii pe cei 45 de- 
putați care au părăsit Partidul 
Uniunea de centru ; 
unei comisii pentru 
statutului partidului 
de 15 zile.

După întrunirea grupului par
lamentar al celor 45, premierul 
Stephanopoulos s-a întîlnit cu 
liderii partidului E.R.E. și pro
gresist, Canelopoulos, și respec
tiv Markezinis, cu care a avut 
un schimb de păreri în legătură 
cu problemele pe care le va ri
dica actuala sesiune a parla
mentului.

Din partea Uniunii de centru 
se anunță că opoziția va propune 
drept candidat pe fostul preșe
dinte al sesiunii trecute, Balkad- 
zis, întrucît Uniunea de centru 
nu recunoaște actualul parlament. 
Totodată, se anunță că liderul 
partidului, Papandreu, nu.va par
ticipa din același motiv lă dez
bateri și că se va prezenta în 
sală doar în momentul votului ’ prost, sînt îmbrăcați cel mai să- 
secret.

tainelor planetei
Oamenii de știință 

vor intra în posesia 
unor date extrem de 
prețioase cu privire lă 
spațiul interplanetar 
dacă stația „Venus-2“ 
va trece cu succes ob
stacolele în drumul 
său cpsmic — scrie 
comentatorul științific 
al agenției TASS.

El amintește că pla
neta Venus se află la 
o distanță de sute de 
milioane de kilometri 
de Pămînt și numai la 
intervale de un an — 
un an jumătate se a- 
propie de Pămînt la o 
distanță relativ mică 
— de cîteva zeci de 
milioane de kilometri.

D

primare a indienilor în aceste la
găre de tip american care sint ] 
rezervațiile. La baza acestei le- I 
gislații stă un document intitu
lat „Politica și administrarea I 
treburilor indienilor“ emis în | 
1890. In acest document se spu
ne : „Întrucît indienii nu sint S 
considerați cetățeni ai Statelor | 
Unite, și se află sub tutela națiu
nii, ei nu pot părăsi rezervația“. > 
Tutela — acest cuvînt definește j 
pînă azi statutul juridic al indie-’ 
nilor.

In 1924, Congresul american ă 
acordat indienilor dreptul de 
cetățenie. Dar în urma acestui 
act — arată Embry — „nu s-a 
acordat triburilor indiene dreptul 
de a fi scoase complet de sub 
tutelă“. Practic, orice ar vrea să 
întreprindă un indian el trebuie 
să obțină mai întîi < 
ministerului afacerilor 
sau a uriașei mașini birocratice 
care se numește ~ 
pentru problemele 
cest departament numără nu mai

upă o expresie atri
buită generalului 
Sherman, care a 
luptat activ în răz
boiul de secesiune, 
pentru eliberarea 
negrilor, „o rezer
vație indiană este o 
bucată de pămînt

• repartizată indieniloi și încon- 
Î jurată de tîlhari albi“. Carlos

Embry a pus aceste cuvinte ca 
motto la cartea sa despre situa- 

Iția indienilor în rezervațiile din 
Statele Unite. Și titlul ales este 
sugestiv: „Lagărele de concen- 

Itrare în America de azi".
Embry este editorul mai mul

tor ziare din statul Kentucki și 
adoptat următoa- Ia fost membru în Adunarea 

prezentarea drept | legislativă o acestui stat. El a 
■ vizitat aproape toate rezervațiile 
I indienilor. „In această carte ■— 

scrie autorul — am încercat să 
nu-mi asum rolul de judecător 

I sau moralist, ci de observator 
obiectiv. Scopul meu nu este de 
a face prozelitism, ci de a rela- 

Ita faptele așa cum le-am văzut, 
pentru ca cititorul să poată tra
ge singur concluziile“.

Ilată cum arată locuința unei 
familii de indieni dintr-o rezer
vație. O colibă conică, din pră- 

Ijini lipite cu lut amestecat cu 
iarbă, fără ferestre și cu o gaură 
în tavan ca să poată ieși fumul 

Idin vatra ridicată direct pe po
deaua din lut. Un asemenea bor-

Idei adăpostește de obicei o fa
milie formată din șapte-opt per- 
Îsoane. Mobila lipsește ap 
cu desăvîrșire (dacă facem 
stracție de o împletitură din 

I nuiele care închipuie patul).
„Din toate grupurile rasiale 

Idin Statele Unite — scrie Embry 
— indienii se hrănesc cel mai 
TirnKf. xî.ni îtrikr/ir/itî <rnni c-n-

Irăcăcios și au cele mai proaste 
condiții de locuit“. Nivelul ex- 

Itrem de scăzut de trai, subali- 
mentarea cronică, lipsa aproape 
totală de asistență medicală duc 

Ila o mare mortalitate. Durata 
medie a vieții unui indian în re- 

Izervații este de 17 ani!
Embry relevă nivelul cultural 

extrem de scăzut al indienilor, 
bordul | 
bținute |

, | Novofo, 
| fabeților

Inui.
dienii

cine i

religioasă și citirea 
privind funcționa- 
for legislativ, șe- 
închisă. Lucrările 
vor începe luni 
cu alegerea pre-

•wane. Mobila lipsește aproape
i ab-

Oamenii de știință so
vietici au folosit acest 
prilej pentru lansarea 
stației automate inter
planetare „Venus-2“.

Cu patru ani în ur
mă, la 12 februarie 
1961, a fost lansată 
prima stație sovietică 
în direcția planetei 
Venus. Cu ajutorul ei 
au fost obținute infor
mații prețioase despre 
spațiul interplanetar. . știință continuă a fi 
Zborul stației ameri-

a
14
se

fata planetei Venus. 
Cu ajutorul aparataju- 
lui instalat la 1 
stației au fost obținute 
o serie de date im
portante. S-a stabilit, 
de exemplu, că pla
neta Venus nu are 
cîmp magnetic și cen
turi de radiație.

Interesul pe .

cane „Mariner-2“ 
adus date noi. La 
decembrie 1962 ea 
afla Ia. o distanță, de 
aproximativ 35 de mii 
de kilometri de supra-

I
I
I

aprobarea I 
interne |

Departamentul I 
indienilor. A-1

L-tSdfc U.&/JUI bUTILVIll' UUUIUTU 11U llLul . 
puțin de 12 500 funcționari — I

I 
I
I
I
I
I
I
I 

,1
I

poate I 
inter- I 

....................... t 

fățișă față de indieni I 
n'd a serici dp rp.fnrm.p., ■

I
I
I

Rezervații

și rasism

cîte unul la fiecare 7 familii de 
indieni. Toți acești nenumărați 
șefi, șerifi și împuterniciți pen
tru problemele indienilor, 
niiți de 
nepoftiți 
pun de 
întreaga 
dienilor.

Demnitatea omenească și na
țională a indienilor — relevă 
Embry — este jignită la tot pa
sul. Fe ușile a sute de restauran
te din statele vestice 
citi inscripția: 
zisă minerilor, 
lor și crinilor“.

Condamnînd 
criminare ] 
și propunând o serie de reforme, 
autorul cărții „Lagărele de con
centrare în America de azi“, 
nu îndrăznește totuși să spună 
lucrurilor pe nume. Politica față 
de populația băștinașă indiană 
practicată de autoritățile ameri
cane poartă un nume pe care 
Embry se codește să-l pronunțe : 
rasism nedisimulat.

nu- 
sus, toți acești „tutori“ 
ai unei populații, dis- 

dreptul de a controla 
viață și activitate a in- ’

se
„Intrarea 
indienilor, bețivi-~ „... — »—,— dl indienilor,

consecință a privării lor de po
sibilitatea de a învăța. La tribul 
Novofo, de pildă, procentul anal- 

• este de 91 la sută.
Autorul arată că, de fapt, in- 

i .sînt împiedicați să parti- 
' care-1 ’ C’P® /a v^ata politică a țării. In 

majoritatea statelor pe teritoriul 
cărora se află rezervații, indienii 
sînt lipsiți, sub diferite pretexte,

prezintă planeta Ve- I 
nus pentru oamenii de I

' | SllU lipsiri, SUU UIJ 
că I dreptul de vot. 
în 1 Peste 3 000 de decrete, dispo- 
rai S -jța administrative și regulamen-

® I te îngrădesc, ciuntesc orice posi- 
| bilitate de liberă afirmare și ex-

la fel de mare. Este 
semnificativ faptul 
acest interes este în 
prezent chiar mai 
mare decît față de 
planeta Marte, care se 
aseamănă mult cu 
Luna.

Peste 3 000 de decrete, dispo-

politica de dis-

EM. RUCÄR J

eclarația guverna
mentală prezentată 
în Bundestag de 
cancelarul Erhard 
și primele comen
tarii făcute asupra 
ei în principalele 
țări din N.A.T.O. 
arată că s-au < con- rea R.F.G. la hotărîrile privind 

Urmat întrulotul pronosticurile 
legale de perspectiva politicii, 
externe < vest-germane. In es'en- 
tă, n-au; intervenit lucruri noi,: 
după crtm n-au fost dezminți
te opiniile i acelor < observatori 
politici .care indicau două, di
recții principale ' în orientarea 
externă a Bonnului: '.cereri mai 
energice în domeniul : nuclear 
și orientarea tot mai precisă 
spre o întărire a relațiilor cu 
Statele Unite.

Exact cu o lună în urmă, re
vista «Deutsche Monatsblatt», 
editată de partidul creștin-dă- 
mocrat, scria că guvernul fede
ral, nu a renunțat la arma nu
cleară. tn declarația sa, cance
larul Erhard subscrie la această 
opinie. Cu toate acestea, în de- 
clarația-program nu a fost men- ■ nucleare și 
tionat proiectul forței nucleare 
multilaterale, deși se știe că 
pînă nu demult, la Washington 
și mai ales la Bonn, de acest 
proiect se legau mari speranțe 
în ce privește „colaborarea 
nucleară" în N.A.T.O. Presa 
este de părere că aci nu poate 
ti vorba ■ „de o omisiune". Ast-

fel, «Times» întrevede din de
clarațiile lui Erhard că Ger
mania occidentală susține noul 
proiect american privind crea
rea unui organism de „planifi
care ■ nucleară". Potrivit exper- 
(Hor, aceasta ar însemna, prac
tic, același, lucru — participa-

arma nucleară.
Anuhțindu-se data vizitei 

cancelarului Erhard la Was
hington — 6 decembrie — adi
că' la scurt timp după ce la 
Paris se vor fi Întrunit miniș-

Un alt aspect semnificativ în 
declarația guvernamentală 
vest-germană îl constituie pa
sajul consacrat problemelor e- 
uropene. Erhard declara: 
„Avem relații deosebit de 
strînse cu Statele Unite,- Marea 
Britanie și Franța...“. Cores
pondenții, francezi, analizînd a- 
ceasta parte a discursului, no
tau faptul că în primul său 
discurs de învestitură, tinut în 
fafa Bundestagului, respectiv 

.atunci cînd a urmat lui Ade- 
nauer, cancelarul Erhard „a

Poziții neschimbate
trii apărării ai N.A.T.O., pentru 
a discuta - acest, proiect de pa
ternitate americană, este a- 
proape sigur că convorbirile 
Johnson — Erhard vor fi con
sacrate discutării problemelor 

ale N.A.T.O. De- 
altminteri, din sursă Vest-ger- 

i mană s-a confirmat luna tre
cută că ,(problemele ' apărării 
nucleare“, care, din punctul de , 
vedere vesl-german înseamnă 
în fapt problemele accesului 
Bonnului la armele nucleare, 
vor ocupa un loc primordial pe 
agenda convorbirilor.

■4 ■ |’ '’ > .

menținut un echilibru bine gin- 
dit între prietenia franco — 
germană și alianța germano — 
americană“ («L’Aurore»). tn 
actuala sa declarație guverna
mentală, cancelarul nu s-a refe
rii decît în treacăt la tratatul 
franco — vest-german din 1962. 
susfinînd în schimb că „alian
ța cu Statele Unite este baza 
politicii externe și militare a 
Germaniei occidentale“. „A- 
ceastă antiteză, conchide 
«L’Aurore», este semnificativă 
pentru opoziția deplină care 
caracterizează pe toate planu-

rile politica Franței și cea a 
Germaniei occidentale".

In fond, cancelarul Erhard nu 
a făcut decît să dea girul său 
oficial unor declarații făcute 
înaintea sa de ministrul de ex
terne, Schroder. Prioritatea a- 
mericană în politica Bonnului 
este un fapt bine cunoscut și 
care s-a conturat cu tot mai 
multă claritate în ultima vreme.

De aceea, unele ziare engleze 
reiau ideea despre care s-a mai 
scris în presa occidentală și 
anume că evoluția relațiilor în 
N.A.T.O. în problemele nuclea
re s-ar putea îndrepta spre 
„iorma unor acorduri bilate
rale cu Statele Unite“ f«Guar- 
ăian»}. Ziarul englez continuă : 
„Aceasta nu constituie o cale 
pe care un guvern britanic să 
o poată privi cu aprobare". 
Dar. colaborarea militară ame
ricano — vest-germană se în
cetățenește ca un fapt de care 
ceilalți membri din N.A.T.O. 
sint obligafi să fină seama.

Astfel, în două din proble
mele importante ale declarației 
guvernamentale vest-germane, 
observatorii politici nu disting 
elemente care „să difere de ce
le prezentate anterior" («France 
Presse»). Evoluția relațiilor in- 
teroccidentale urmează, deci, 
să fie supusă în continuare 
acelorași forte șl confruntări.
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