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IUCRARIIE COmUtUI
COOPERAEim

AGRICOLE DE PRODUCEIE

EXPUNEREA TOVARĂȘULUI Prima zi

NICOLAE CEAUȘESCU,
I

secretar general al C. C. al P. C. R.
Dragi tovarăși și tovarășe,Primul Congres al țărănimii cooperatiste din România socialistă coincide cu începutul primăverii, care descătușează uriașele forțe creatoare ale vieții, vestește redeșteptarea și înflorirea naturii. Aceasta simbolizează primăvara satului românesc întinerit de seva dătătoare de viață a socialismului, de munca harnică a țărănimii, simbolizează însuși viitorul luminos de prosperitate și civilizație al patriei noastre socialiste. (Vii aplauze).Congresul marchează o nouă etapă în dezvoltarea satelor, reprezintă un eveniment de importanță deosebită în viața întregii țări. EI va determina, fără îndoială, un nou și puternic avînt al agriculturii cooperatiste, consolidarea și înflorirea continuă a tuturor cooperativelor agricole de producție, creșterea contribuției țărănimii la sporirea avuției naționale, la dezvoltarea multilaterală a patriei. 

(Aplauze puternice).Vă rog să-mi permiteți să adresez pârtiei- panților la primul Congres al cooperativelor agricole de producție, întregii țărănimi din patria noastră, salutul cald al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat și al guvernului Republicii Socialiste România și urări de deplin succes în desfășurarea lucrărilor Congresului. (Aplauze 
puternice).Măsurile economice și organizatorice stabilite de partid, crearea uniunilor cooperatiste, ca și proiectele noului statut al cooperativei de producție și al Casei de pensii au fost primite cu însuflețire și aprobare deplină de către toți oamenii muncii de la sate. în dezbaterile purtate timp de aproape trei luni în adunările generale ale cooperatorilor, în conferințele de constituire a uniunilor raionale și regionale, în presă, sute de mii de țărani, cadre de conducere din cooperative, specialiști agricoli, activiști de partid și de stat au analizat în mod aprofundat măsurile preconizate de Comitetul Central al Partidului, au făcut numeroase propuneri privind îmbunătățirea și completarea proiectelor de statut, dezvoltarea continuă a cooperativelor. Se poate spune, pe bună dreptate, că documentele supuse dezbaterii Congresului sînt rezultatul consultării întregii ță- rănimi, creația oamenilor muncii, a activului de partid și obștesc, rodul experienței și înțelepciunii lor colective. (Aplauze).

In istoria României, țărănimea a reprezentat
o importantă forță a

Tovarăși,De-a lungul istoriei milenare a poporului, datorită condițiilor naturale oferite de teritoriul României, agricultura a fost una din ocupațiile principale ale populației de pe aceste meleaguri. încă strămoșii noștri, dacii, practicau o agricultură înfloritoare pentru vremea

în întreaga-sa activitate, conducerea partidului nostru pleacă de la convingerea că hotă- rîrile importante care privesc viitorul țării, progresul diferitelor sectoare ale vieții economice și spirituale, trebuie' chibzuite cu masele largi populare. în aceasta constă de fapt însăși esența democrației noastre socialiste, superioritatea orînduirii noi, în aceasta se concretizează principiul suprem înscris în Constituție : „întreaga putere în Republica Socialistă România aparține poporului, liber și stăpîn pe soarta sa“. (Vii aplauze). Această metodă de conducere stimulează inițiativa creatoare a maselor, întărește continuu unitatea poporului în jurul partidului și guvernului, constituie o garanție sigură a mersului victorios înainte al țării noastre. (Aplauze prelungite).

progresului social
aceea, care a atras țării lor numele de „Dacia Felix".în veacurile ce au urmat, țara noastră s-a dezvoltat în condiții deosebit de vitrege ; ea a fost obiectul a nenumărate cotropiri, războaie și jafuri care au dezorganizat munca, au făcut ca o parte însemnată a bogățiilor țării să ia drumul străinătății, au frînat dezvoltarea 

forțelor de producție și au ținut pe loc timp de sute de ani progresul economic și social. în aceste vremuri, țărănimea a constituit principala forță de producție, a avut rolul hotărîtor în crearea bunurilor materiale și spirituale ale poporului român.Niciodată în trecut țărănimea nu a beneficiat însă de roadele muncii sale. Ea a fost condamnată să ducă o viață neînchipuit de grea, de exploatare, de împilare și silnicie. Apăsată de lanțurile robiei feudale, de jugul moșierilor, lipsită de pămînt și unelte, de drepturile cele mai elementare, ea a udat pămîn- tul patriei, așa cum scriau poeții, cu lacrimi, cu sudoare și cu sînge.Situația grea a țăranilor este prezentată deosebit de impresionant în jalba înaintată de deputății clăcași Divanului ad-hoc al Moldovei la 1857 :,,...pînă în zioa de astăzi toate sarcinile cele mai grele.numai asupra noastră au fost puse, și noi mai nici de unele bunuri ale țerii nu ne-am îndulcit, iară alții, fără să fie supuși la nici o povară, de toată mana țerii s-au bucurat ; ...noi biruri grele pe cap am plătit, oameni de oaste numai noi am dat ; ...boierescuri... numai noi am îndeplinit ; clacă de voe și fără de voe numai noi am dat ; ...pine neagră și amară, udată cu lacrimi, numai noi am mîn- cat ; bătălii și resmerițe, cînd au fost, tot greul numai noi l-am dus ; oști, cînd au venit, noi le-am hrănit......toată bogăția, toată îmbelșugarea, brațele și sapele noastre o aduc. Cîtu-i Dunărea de mare și de largă curge rîul sudorilor noastre,... iar noi nici rînduială, nici dreptate nu am avut. Cînd ne-am jăluit, cînd ne-am tînguit, păsurile cînd ne-am spus : Ispravnicul ne-a bătut... boierul de moșie ne-a bătut ;... Boul și vaca, munca ostinelilor noastre,... puiul și găina, laptele de la gura copiilor noștri de multe ori cu nedreptul ni s-a luat....Vroiam să scăpăm... de robia în care sîn- tem... să nu mai fim ai nimărui, să fim numai ai țerii, și să avem și noi o țeară ;...“Doleanțele țăranilor clăcași nu și-au putut găsi însă rezolvarea în vremea aceea. Chiar și după reforma agrară din 1864 — care a jucat un rol pozitiv în viața țărănimii și în general în viața țării — în agricultură au rămas puternice resturi feudale, sursă a unor îndelungi suferințe ale truditorilor ogoarelor. Nici celelalte reforme din timpul regimului bur- ghezo-moșieresc nu au schimbat în esență situația materială a țărănimii. Statisticile arată că la sfîrșitul secolului al XIX-lea, mai puțin de unul la sută din totalul proprietarilor deținea mai mult de jumătate din suprafața cultivabilă a țării, iar peste 95 la sută din gospodăriile țărănești nu posedau decît 40,29 la sută din această suprafață. Cu mici schimbări, această stare de lucruri a dăinuit pînă la eliberarea țării de sub jugul fascist. Potrivit re- censămîntului din 1938, 12 200 moșieri, repre- zentînd 0,4 la sută din numărul total al gos

podăriilor agricole, posedau o suprafață de 5 milioane 470 mii hectare, adică aproape tot atît cît 2 milioane 460 mii de gospodării mici țărănești. înzestrarea tehnică a gospodăriilor mici era extrem de precară ; valoarea inventarului agricol — calculată la hectarul de pămînt arabil — era de 15 ori mai mică decît în Germania și de 42 de ori mai mică decît în Elveția.Pentru a-și achiziționa uneltele de muncă, țăranii trebuiau să contracteze datorii, să-și ipotecheze pămîntul care de cele mai multe ori încăpea pe mîna băncilor, moșierilor și chiaburilor. După datele serviciului de statistică judiciară din Ministerul Justiției rezultă că în anul 1932 totalul datoriilor țăranilor cu pămînt puțin însuma peste 37 miliarde lei, ceea ce echivala în medie cu o datorie de 6 600 lei pe hectar.Dependența țării față de marile puteri imperialiste, de monopolurile internaționale care transformaseră România în furnizoare de materii prime și produse agricole a agravat și mai mult situația agriculturii, exploatarea și pauperizarea maselor țărănești, a contribuit la adîncirea crizei agrare din țara noastră.Viața grea, lipsa de drepturi politice, atitudinea claselor dominante și a guvernelor lor față de gravele probleme ale satului, au determinat de nenumărate ori masele țărănimii să se ridice la lupta pentru pîine, pentru dreptate și libertate. în decursul secolelor, țăranii români, și alături de ei, țăranii maghiari, germani și de alte naționalități, care trăiau și munceau laolaltă, au luptat cot la cot împotriva exploatatorilor și asupritorilor, împotriva tuturor vrăjmașilor, au apărat cu prețul vieții pămîntul patriei și bunurile pe care le-au creat împreună. (Aplauze). Vor rămîne memorabile în istoria țării noastre răscoala de la Bobîlna din 1437, războiul țărănesc din 1514, răscoalele iobagilor conduse de Horia, Cloșca și Crișan, luptele revoluționare de la 1848. Unul din momentele istorice de neuitat care va vorbi peste veacuri de uriașa energie revoluționară a țărănimii este anul 1907, anul ce a făcut să se cutremure clasele exploatatoare din România. Referindu-se la această răscoală, istoricul Nicolae Iorga spunea în același an în Parlament : „...Țărănimea aceasta, dacă s-ar fi resemnat a trăi în această stare, lucrul ar fi fost foarte satisfăcător pentru ordinea publică, dar nu și pentru viitorul României. Căci viitorul României nu se poate răzima — după cum nu se poate răzima viitorul nici unei țări — decît pe mulțămirea celei mai mari părți dintre locuitorii pămîntului național,..." (N. Iorga — „Pagini alese", vol. II, Editura pentru literatură, 1965, pagina 332).Multă vreme, de-a lungul milenarei existențe a poporului nostru, țărănimea a reprezentat cea mai importantă forță a progresului social, purtătoarea năzuințelor de neatîrnare și a sentimentului de demnitate națională. Ea alcătuia oastea vitează a lui Decebal — marele erou al dacilor — ■ principala forță a armatei lui Mircea cel Bătrîn, Ștefan cel Mare, Mihai
(Continuare In pag. a Il-a)

La 7 martie s-a 
deschis la București, 
in pavilionul Expo
ziției economiei na
ționale, Congre
sul Cooperativelor 
Agricole de Produc
ție, eveniment de o 
însemnătate deose
bită in viata întregii 
țări, care marchează 
o nouă etapă în dez
voltarea agriculturii, 
in viata satelor 
noastre.

Sub vasta cupolă 
a pavilionului s-au 
întilnit 5 500 de 
delegați — (ărani 
cooperatori, briga
dieri, președinți de 
cooperative agricole 
de produefie, ingi
neri agronomi și zo- 
otehniști. medici ve
terinari, economiști 
și alți specialiști 
care lucrează nemij
locit în producția a- 
gricolă, reprezentanți 
ai uniunilor regio
nale și raionale ale 
cooperativelor agri
cole de producție. 
Sint mesagerii ade
ziunii depline a ță
rănimii noastre la 
documentele supuse 
largii dezbateri care 
a avut loc în ulti
mele luni in toate cooperativele agri
cole, la conferințele 
raionale și regionale 
ale uniunilor coope
rativelor agricole de 
producție.

La lucrările Con
gresului iau parte 
membri ai C. C. al 
P.C.R., ai Consiliului 
de Stat, miniștri. 
Participă peste 3 500 
de invitați, repre
zentanți ai instituții
lor centrale și ai or
ganizațiilor obștești, 
oameni de știință și 
cultură, cadre de 
conducere din gos
podăriile agricole de 
stat și stațiunile de 
mașini și tractoare, 
directori și ingineri- 
șefi ai uzinelor con
structoare de mașini 
agricole și producă
toare de îngrășămin
te chimice, activiști 
de partid, de stat și 
ai organizațiilor ob
ștești.

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

Orele 9. Sosesc 
tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Chivu 
Stoica, Ion Gheorghe 
Maurer, Gheorghe 
Apostol. Alexandru 
Birlădeanu, Emil 
Bodnaraș, Petre Bo
rilă, Constantin 
Drăgan, Alexandru 
Drăghici, Paul Nicu- 
lescu-Mizil, Leonte 
Răutu, Leontin Sălă- 
jan, Ștelan Voitec, 
membrii supleanți ai 

Comitetului Executiv 
și secretarii C.C. al

P.C.R., vicepreședin
ții Consiliului de 
Stat și Consiliului 
de Miniștri. Tinere 
iele în pitorești cos
tume naționale le 
prind în piept insig
na Congresului.

La intrarea in sală, 
conducătorii parti
dului și statului sint 
intimpinați de asis
tență cu îndelungi 
ovații și urale.

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

Cuvintul de des
chidere a lucrărilor 
Congresului a tost 
rostit de tovarășul 
Vasile Vîlcu, pre
ședintele Comisiei 
de organizare pen
tru pregătirea Con
gresului, care a spus:Din însărcinarea Comisiei centrale de organizare declar deschise lucrările Congresului de constituire a Uniunii naționale a Cooperativelor Agricole de Producție. (A- 
plauze).Congresul nostru întrunește 5 500 de delegați aleși de a- dunăriie generale ale cooperativelor agricole de producție, precum și de conferințele raionale și regionale de constituire a uniunilor cooperatiste. Fiind prezenți în sală aproape toți delegații, Congresul își poate începe lucrările.Adresez, un călduros salut repre- prezentanților țărănimii muncitoare, președinților de cooperative, brigadierilor, țăranilor cooperatori veniți de pe întreg cuprinsul țării să hotărască măsuri de mare însemnătate pentru înflorirea agriculturii cooperatiste, pentru viața țărănimii și a întregului nostru popor. 
(Aplauze).Exprimînd glodurile și sentimentele tuturor participan- ților salutăm cu nețărmurită bucurie prezența în mijlocul nostru a membrilor Comitetului Central al Partidului Comunist Român, ai Comitetului Executiv în frunte cu secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu. (Aplau
ze prelungite, ura
le).

(Continuare 
în pag. a .V-a)

întilnirea conducătorilor 
de partid și de stat 

cu delegațiile de peste 
hotareLuni după-amiază, tovarășii Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe Apostol, Alexandru Bîrlă- deanu, Emil Bodnaraș, Petre Borilă, Constantin Drăgan, Alexandru Drăghici, Paul Nicu- lescu-Mizil, Leonte Răutu, Leontin Sălaj an, Ștefan Voitec, membrii supleanți ai Comitetului Executiv și secretarii C.C. al P.C.R., precum și membri ai prezidiului Congresului, s-au întîlnit cu delegațiile de peste hotare participante la Congresul Cooperativelor Agricole de Producție. .Cu acest prilej, conducătorii partidului și statului s-au întreținut cordial cu oaspeții, întilnirea desfășurîndu-se intr-o atmosferă caldă, tovărășească. (Agerpres) Două secvențe din Ulmul desfășurării lucrărilor — mărturii ale momentului solemn pe care-1 trăiește în aceste zile întreaga țară.



Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I)Viteazu, Tudor Vladimirescu, Avram lancu; ea a dus greul bătăliilor pentru unirea țărilor române, pentru cucerirea independenței, pentru închegarea statului național unitar român. Animată de o nețărmurită dragoste pentru glia strămoșească și de un înalt spirit de sacrificiu, țărănimea s-a ridicat în calea năvălitorilor și cotropitorilor, a apărat cu propriul ei sînge independența țării, însăși ființa națională a poporului. (Vii aplauze).în lupta pentru eliberarea de sub jugul fascist, în războiul purtat de țara noastră alături de Uniunea Sovietică și celelalte forțe ale coaliției antifasciste pentru înfrîngerea definitivă a Germaniei hitleriste, țărănimea a dat cel mai

Misiunea de a rezolva problema agrară i-a revenit 
clasei muncitoare în alianță cu țărănimea

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

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

— Producția globală agricolă
— Producția globală agricolă la 100 hectare
— Producția globală pe o persoană ocupată in 

agricultură

Cu toate că a avut loc o profundă reorganizare a producției și a relațiilor sociale, în ciudă oscilațiilor cauzate de influența factorilor naturali, creșterea producției agricole a urmat o linie ascendentă. Este semnificativ că această sporire a avut loc în condițiile scăderii ponderii populației agricole în totalul populației active.In anul 1965 agricultura a produs 12 milioane 600 mii tone de cereale — cea mai mare producție din istoria țării noastre. (Aplauze). Datele recensămîntului animalelor efectuat la începutul acestui an arată importante creșteri : numărul bovinelor a ajuns la peste 4 milioane 900 mii, al porcinelor la peste 5 milioane 300 mii, al ovinelor la peste 13 milioane 100 mii și al păsărilor la peste 40 milioane. însemnate sporuri s-au obținut la producția de carne. lapte, lînă și ouă.An de an agricultura a asigurat aprovizionarea populației cu produse agroalimentare și a industriei cu materii prime agricole, crearea rezervelor de stat, precum și unele disponibilități pentru export.Un factor esențial al progresului obținut în agricultură îl constituie sprijinul material 

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

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

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

1951—1955 1956—1960 1961—1965

100 114.4 130,8
100 113,1 126,8

100 111,7 144,6

acordat de stat, măsurile luate pentru întărirea continuă a bazei tehnico-materiale, pentru aplicarea cuceririlor științei în producție. Ținînd seama de importanța deosebită pe care o au mijloacele de muncă mecanice în dezvoltarea producției, statul nostru a orientat cea mai mare parte a celor peste 29 miliarde lei investite în agricultură în perioada șesenalului în direcția înzestrării cu tractoare și mașini agricole ; numărul tractoarelor fizice din agricultură a crescut la 81 000, al semănătorilor mecanice la 66 000, al combinelor pentru cereale păioase la aproape 37 000. Circa 70 la sută din totalul tractoarelor și mașinilor agricole deservesc, prin stațiunile de mașini și tractoare, cooperativele agricole. Progresele realizate în înzestrarea tehnică a agriculturii se oglindesc în reducerea suprafeței arabile ce revine pe un tractor fizic de la 270 de hectare în 1959, la 122 hectare în anul 1965.însemnatele eforturi materiale făcute de statul nostru pentru dezvoltarea industriei chimice au permis ca în 1965 în agricultură să se folosească peste 266 000 tone îngrășăminte chimice substanță activă, de 4,5 ori mai mult decît în 1959. La creșterea rodniciei pămîntu- 

lui au contribuit investițiile făcute pentru lucrările de hidroameliorații, pentru prevenirea și combaterea dăunătorilor.Succese s-au obținut, de asemenea, în cercetarea științifică legată de cerințele agriculturii, în introducerea rezultatelor acesteia în producție. în anii 1960—1965, cheltuielile pentru cercetarea științifică în agricultură au însumat circa 830 milioane lei. în perioada planului de șase ani, statul a acordat țărănimii cooperatiste, pentru dezvoltarea producției, credite pe termen lung și în condiții avantajoase în valoare de 4 miliarde 400 milioane Iei.Revoluția săvîrșită în relațiile de producție din agricultură, în viața socială a satului, lichidarea exploatării și trecerea pe făgașul socialismului au făcut din țărănime o clasă stăpînă pe mijloacele de producție, pe munca și pe rezultatele eforturilor sale. Proprietatea socialistă asigură unirea forțelor țăranilor în lupta pentru a smulge pămîntului roade cît mai bogate, garantează repartiția după principiul socialist al cantității și calității muncii fiecăruia, constituie însăși baza vieții noi a țărănimii cooperatiste, izvorul bunăstării și fericirii sale. (Aplauze). In locul divizării din trecut a satului în clase antagoniste, în exploatați și exploatatori; în locul unei țărănimi dezbinate de interesul privat, de legile concurenței și de individualismul propriu micii producții de mărfuri, țărănimea cooperatistă se prezintă azi ca o clasă omogenă, animată de

Valoarea producției agricole globale
Producția medie la hectar :

— griu-secară
— porumb
— sfeclă de zahăr

Densitatea efectivelor de animale la 100 de hectare 
(inclusiv animalele proprietatea membrilor 
cooperatori)
— bovine
— porcine

Valoarea averii obștești la 100 hectare teren agricol 
Fonduri fixe la 100 hectare ale cooperativelor, plus 

fondurile fixe ale S.M.T.-urilor care deservesc 
cooperativele

Veniturile bănești realizate la 100 de hectare teren 
agricol

unitatea 
de 

măsură
1962 1965

1965 față 
de 

1962 
în “/»

mii. lei 21 201,5 24 899.4 117,4

chintale 12,2 18.1 148,4
chintale 16.0 17,6 110,0
chintale 140,8 171,7 121,9

capete 32.9 35.3 107,3
capete 36,8 47.0 127.7
mii lei 119.8 183,9 153,5

mii lei 167,3 242,4 144,9

mii lei 81,6 121,4 148,8

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

Dezvoltarea agriculturii — parte integrantă 

a desăvirșirii construcției socialismului
Tovarăși,Congresul al IX-lea al Pârtidului Comunist Român a elaborat programul dezvoltării multilaterale a societății, înfloririi patriei. Caracteristica esențială a planului pe următorii cinci ani este continuarea neabătută a politicii de industrializare socialistă a țării, garanția progresului economic, a bunăstării întregului popor.înfăptuind în ritm intens industrializarea socialistă, partidul nostru acordă o atenție deosebită dezvoltării agriculturii — factor de mare însemnătate în ansamblul economiei naționale, sursă însemnată de sporire a avuției țării. între industrie și agricultură există o strînsă legătură și condiționare reciprocă. Orice sub

interese comune, unită prin relații de colaborare și întrajutorare reciprocă în lupta pentru construirea vieții noi, socialiste. (Aplauze 
puternice).Transformări adînci s-au produs în-mentalitatea țărănimii,. în atitudinea ei față de muncă, de proprietatea obștească, față de interesele generale ale statului. Țăranii participă cu avînt sporit la activitatea cooperativelor, la lupta pentru creșterea continuă a producției agricole, la apărarea și dezvoltarea avutului obștesc, la activitatea generală de construcție a socialismului, la întreaga viață social-poli- tică a țării. Aceasta exprimă ridicarea nivelului conștiinței socialiste a oamenilor muncii de la sate, atașamentul lor față de politica partidului, față de cauza socialismului. (Vii 
aplauze).Are loc un proces de lărgire continuă a orizontului politic, cultural și științific al țăranilor, de ridicare a nivelului lor profesional. Din rîndul țărănimii cooperatiste s-au ridicat ne- numărați fruntași ai recoltelor bogate, numeroase cadre destoinice care îndeplinesc cu succes funcții de răspundere în cooperativele de producție, în organele de partid, obștești și ale puterii de stat, pînă la forul suprem al țării — Marea Adunare Națională. (Aplauze).Cu toate că au trecut numai patru ani de la încheierea cooperativizării agriculturii, au fost obținute rezultate remarcabile.Iată cum se înfățișează cifric tabloul general al acestor rezultate : 

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

apreciere a unuia din aceste principale sectoare economice, orice rămînere în urmă a unuia sau altuia, poate provoca disproporții în dezvoltarea economică generală, poate avea repercusiuni negative asupra întregii vieți sociale. Rezolvarea cu succes a sarcinilor complexe din agricultură este o condiție esențială a înfăptuirii întregului program de dezvoltare a patriei noastre, constituie o parte componentă a operei de desăvîrșire a construcției socialiste, a procesului de trecere treptată spre comunism. (Vii aplauze).Am. înfățișat mai înainte tabloul realizărilor obținute în agricultură în ultimii ani. Aceste realizări sînt însă departe de a corespunde posibilităților mari de care dispune agricultura 

noastră socialistă. Nivelul producției agricole vegetale și animale, precum și productivitatea muncii sînt încă scăzute. Mai mult de jumătate din populația activă lucrează în agricultură. Aceasta arată, tovarăși, ce mari eforturi trebuie să depunem pentru a ridica agricultura la nivelul cerințelor unei economii moderne, avansate, care să asigure în mod constant producții înalte.Așa cum s-a arătat la Congresul al IX-lea al partidului, în agricultură s-au manifestat o serie de lipsuri. Nu s-a asigurat gradul corespunzător de mecanizare, nu s-au îndeplinit sarcinile privind chimizarea și irigațiile.în cadrul adunărilor generale ale cooperativelor agricole, al conferințelor raionale și regionale, care au dezbătut pe larg și cu înalt spirit de răspundere problemele principale ale agriculturii, s-au adus c-itici îndreptățite organelor agricole și s-au făcut numeroase propuneri de îmbunătățire a conducerii și îndrumării agriculturii cooperatiste. Participanții au relevat cu toată tăria necesitatea concentrării eforturilor țăranilor cooperatori, ale consiliilor agricole și ale uniunilor cooperatiste spre sporirea rapidă a producției agricole, întărirea economico-organiz^torică a tuturor cooperativelor. S-a subliniat în mod special necesitatea de a se acorda un ajutor eficace cooperativeloi' mai slabe în vederea ridicării lor la nivelul celor avansate.Practica din țara noastră și din alte țări arată că la fel ca în oricare altă ramură a economiei, în agricultură nu se pot obține progrese fără lărgirea și perfecționarea bazei tehnico- materiale, dezvoltarea forțelor de producție. Ținînd seama de aceasta, partidul nostru a elaborat programul complex al unei agriculturi intensive, de mare productivitate. Directivele Congresului al IX-lea al partidului au stabilit ca în anii cincinalului să se investească în agricultură peste 35 miliarde de lei — cu 60 la sută mai mult decît în perioada celor cinci ani anteriori — la care se adaugă încă 9 miliarde de lei investiții în ramurile industriei care deservesc nemijlocit agricultura.Cooperativele agricole vor aloca, de asemenea, an de an, fonduri necesare acumulării socialiste, întăririi bazei tehnico-materiale a producției. de aceasta depinzînd rezultatele în producție, veniturile și nivelul de trai al cooperatorilor.Sporirea numărului și a varietății de tractoare și mașini agricole va permite ca mecanizarea agriculturii să fie rezolvată în linii generale pînă în 1970. Se impune ca Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini împreună cu Consiliul Superior al Agriculturii să ia măsuri pentru înfăptuirea la timpul stabilit a sarcinilor de înzestrare a agriculturii cu tehnica modernă.Sarcini importante în dezvoltarea intensivă și modernizarea agriculturii, în creșterea producției agricole revin S.M.T.-urilor care dețin principalele mijloace de mecanizare a lucrări- , lor agricole. Mecanizatorii au datoria să-și organizeze mai bine munca, utilizînd mijloacele mecanice cu întreaga lor capacitate, executînd lucrările agricole la timp și la un nivel calitativ superior, preocupîndu-se continuu de reducerea cheltuielilor de producție.Ca urmare a dezvoltării într-un ritm înalt a industriei chimice, agricultura va primi an de an cantități sporite de îngrășăminte, ajun- gînd în 1970 la 1 milion 100 de mii tone substanță activă. Ministerul Industriei Chimice, oamenii muncii din industria chimică trebuie să depună eforturi pentru intrarea în funcțiune la termenele prevăzute a noilor capacități de producție, pentru asigurarea cantităților de îngrășăminte stabilite în planul de stat.în vederea folosirii cu eficiență maximă a îngrășămintelor, Consiliul Superior al Agriculturii trebuie să organizeze experimentarea pe o scară mai largă a diferitelor sortimente de îngrășăminte, precum și analiza periodică a tuturor tipurilor de sol existente în fiecare unitate agricolă. Consiliul Superior al Agriculturii și Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole vor trebui să stabilească măsurile necesare pentru aprovizionarea cu îngrășăminte chimice a tuturor cooperativelor agricole de producție.în perioada noului cincinal, din fondurile statului se vor amenaja pentru irigații circa »z 400 000 de hectare. De asemenea, cooperativele agricole și-au propus să amenajeze prin eforturi proprii suprafețe însemnate. Consiliul Superior al Agriculturii și organele sale de specialitate centrale și locale trebuie să asigure proiectarea și executarea la timp a amenajărilor din fondurile statului, folosind soluțiile cele mai economice, corespunzătoare condițiilor concrete locale. Totodată, ele vor trebui să acorde asistență tehnică cooperativelor agricole care execută lucrări de irigații cu mijloace proprii, precum și sprijinul necesar folosirii eficiente a terenurilor amenajate. Realizarea volumului mare de irigații prevăzut cere din partea Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini. Ministerului Industriei Metalurgice. Ministerului Industriei Construcțiilor luarea tuturor măsurilor pentru producerea și asigurarea materialelor și utilajelor necesare.în ultimii ani s-au obținut rezultate bune în asigurarea, îndeosebi la grîu și porumb, a unor semințe din soiuri și hibrizi de mai mare productivitate. La o serie de culturi însă, mai ales la cartofi, la trifoi, lucernă și alte plante furajere, la unele plante tehnice și la legume, se folosesc încă semințe cu slabe însușiri productive. Consiliului Superior al Agriculturii. institutelor de cercetări și stațiunilor experimentale agricole le revine sarcina de a asigura pentru întreaga agricultură semințe cu valoare biologică ridicată la toate plantele, corespunzător condițiilor fiecărei zone climatice a țării.O deosebită atenție trebuie acordată dezvoltării zootehniei, astfel îneît acest sector să-și sporească ponderea în ansamblul producției agricole. în acest scop e necesar să crească numărul de animale, să se îmbunătățească structura efectivelor de bovine prin ridicarea ponderii vacilor și junincilor la cel puțin 50 la sută din totalul acestora. Totodată, vor trebui să se aplice cu perseverență, în toate unitățile, măsurile de selecție și ameliorare a raselor de animale. Ținînd seama de rezultatele recensămîntului animalelor efectuat în acest an, apare necesitatea ca la alcătuirea planurilor de perspectivă pe cinci ani ale
(Continuare în pag. a tlt-a)



Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag a 11-a)tuturor unităților cooperatiste să se prevadă creșteri mai mari ale efectivelor de animale, în mod deosebit la bovine și ovine, față de cele stabilite în Directive. Eforturi susținute trebuie depuse pentru creșterea productivității animalelor, pentru sporirea producției de carne, lapte, lină, ouă, pentru îmbunătățirea indicilor calitativi la aceste produse. Este necesar să se asigure creșterea producției de furaje la hectar, cultivarea plantelor de nutreț valoroase și îmbunătățirea pășunilor, folosirea metodelor moderne de recoltare, conservare și preparare a furajelor, depunîndu-se eforturi mai susținute în vederea producerii furajelor pe cale industrială.în ce privește pomicultura și viticultura — ramuri importante ale agriculturii noastre, pentru dezvoltarea cărora dispunem de condiții prielnice, în următorii ani se va continua extinderea plantațiilor pe terenurile erodate, în pantă și pe solurile nisipoase, acordîndu-se în același timp o mai mare atenție întreținerii plantațiilor, combaterii la timp a bolilor și dăunătorilor, aplicării tuturor regulilor agrotehnice în vederea obținerii unor producții ridicate de fructe și struguri.Ținînd seama de valoarea deosebită pe care o au legumele în alimentația populației, precum și de faptul că producția acestora este sub nivelul cerințelor și al posibilităților vor trebui luate măsuri pentru concentrarea în continuare a producției în bazine și unități specializate, pentru creșterea producției la hectar și aprovizionarea ritmică a populației.Un rol tot mai însemnat în dezvoltarea agriculturii socialiste, în formarea fondului central de produse agricole îl au gospodăriile agricole de stat. în 1965 ponderea lor în fondul central a fost la grîu de 44,3 la sută, la carne de 31,6 la sută, iar la lapte de 39,5 la sută. Cu toate acestea, producția gospodăriilor de stat nu a ajuns încă la nivelul înzestrării lor tehnice. Ținînd seama de faptul că în anii următori statul va asigura noi și importante investiții pentru gospodăriile de stat, este necesar ca, în fiecare unitate, să se organizeze producția și munca după criterii științifice, asigurîndu-se indici înalți de folosire a bazei

Unirea eforturilor cooperativelor agricole 

pe scară raională, regională și pe scara
A ■ ■ ■ ■ v» ■întregii țari

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

lor tehnice-materiale, obținîndu-se maximum de eficiență economică.Trebuie să se continue acțiunea de concentrare a producției în unități specializate, să se facă eforturi pentru creșterea producției la hectar, pentru ridicarea productivității muncii și reducerea prețului de cost, astfel ca fiecare gospodărie agricolă de stat să devină tot mai rentabilă. Gospodăriile de stat trebuie să constituie în mai mare măsură un exemplu de organizare superioară a agriculturii socialiste, de gospodărire exemplară a pămîntului și a celorlalte mijloace de producție, de asigurare a unei înalte producții în toate sectoarele.Este necesar ca Ministerul Învățămîntului și Consiliul Superior al Agriculturii să asigure agriculturii cadre medii și superioare de toate specialitățile, precum și cadre de mecanizatori, să ia măsuri pentru ridicarea nivelului învățămîntului agricol de toate gradele, în vederea pregătirii temeinice teoretice și practice a viitorilor specialiști agricoli.în fața oamenilor de știință din institutele de cercetări, stațiunile experimentale și institutele de învățămînt se deschide un larg cîmp de activitate creatoare. Ei au datoria să-și îndrepte eforturile spre crearea unor soiuri și hibrizi de mai mare productivitate, ameliorarea raselor de animale, rezolvarea problemelor legate de mecanizarea și chimizarea agriculturii, de dezvoltarea irigațiilor, elaborarea unor metode mai eficace de combatere a dăunătorilor, folosirea cît mai rațională a fondului funciar.Progresul agriculturii impune concentrarea tuturor forțelor pentru perfecționarea continuă a procesului de producție, pentru sporirea producției vegetale și animale. Sîntem convinși că țărănimea cooperatistă, specialiștii, cadrele de conducere din unitățile socialiste, toți oamenii muncii își vor mări eforturile pentru a pune în valoare tot mai deplin marile posibilități și rezerve de creștere a producției agricole, pentru a face să înflorească tot mai puternic satele țării noastre. (Aplauze puter
nice).

rirea economico-organizatorică a cooperativelor, la întreaga activitate de conducere a agriculturii.Aprobarea unanimă de către țărănime a formării uniunilor cooperatiste cît și a celorlalte măsuri privind agricultura constituie cea mai grăitoare dovadă câ acestea răspund unei necesități obiective, oglindește în același timp hotărîrea țărănimii de a înfăptui neabătut politica partidului, politică ce corespunde intereselor sale vitale, ale întregului nostru popor. (Aplauze puternice).Uniunile cooperatiste, împreună cu consiliile agricole trebuie să urmărească stabilirea în cooperative a unei structuri raționale a culturilor, folosirea judicioasă a pămîntului, dezvoltarea zootehniei. Cheltuielile pe care le fac cooperativele, atît pentru investiții cît și pentru producție, trebuie să fie justificate din punct de vedere economic, să aibă drept rezultat obținerea de producții mari, la prețuri de cost cît mai scăzute.Uniunilor cooperatiste le revine sarcina de a organiza un sistem unitar de evidență a activității economice și financiare a cooperativelor. Ele trebuie să exercite îndrumarea și controlul financiar și contabil permanent al gestiunii cooperativelor, al evidenței și cheltuirii fondurilor, pentru a preveni și combate orice risipă a averii acestora.Una din atribuțiile importante ale uniunilor cooperatiste este de a organiza aprovizionarea la timp a cooperativelor cu materiale și utilaje, de a soluționa problema reparării mașinilor, în scopul bunei desfășurări a procesului de producție.In vederea folosirii cît mai depline a condițiilor naturale și a resurselor materiale de care dispun cooperativele, apare necesitatea inițierii și organizării unor acțiuni comune ale mai multor unități. In adunările generale ale cooperativelor și în conferințele de constituire a uniunilor raionale și regionale s-au făcut numeroase propuneri privind asemenea acțiuni, îndeosebi în domeniul hidroameliora- țiilor, amenajărilor pentru irigații, combaterii eroziunii solului, îmbunătățirii pășunilor, construirii de depozite pentru fructe și legume, instalații pentru prelucrarea acestora. Realizarea lor va duce la creșterea producției, la întărirea economică a . cooperativelor, la sporirea veniturilor.Una din atribuțiile deosebit de importante ce revin uniunilor cooperatiste este asigurarea, în colaborare cu organele de stat, a valorificării în condiții tot mai bune a producției cooperativelor pe calea contractărilor și achizițiilor, a stimulării și orientării producției corespunzător condițiilor și posibilităților cooperativelor, nevoilor lor, precum și necesităților economiei naționale.Partidul și guvernul au încredințat uniunilor cooperatiste răspunderea contractării și comercializării producției de legume și fructe. Uniunile cooperatiste trebuie să ia măsuri pentru a asigura în cele mai bune condiții aprovizionarea populației, a economiei naționale, realizarea sarcinilor de export. Pe măsura consolidării și a îmbogățirii experienței 

lor, uniunilor cooperatiste le vor 'reveni noi sarcini în valorificarea superioară, în semiin- dustrializărea produselor agricole, creînd condiții pentru folosirea mai deplină a forței de muncă, pentru sporirea veniturilor.împreună cu organele agricole de stat, uniunile cooperatiste vor trebui să se preocupe de organizarea cursurilor de ridicare a calificării și specializare a cadrelor de conducere și administrative din cooperative, de funcționarea în cele mai bune condiții a învățămîntu- 
Măsuri pentru înflorirea

Tovarăși,Noul statut al cooperativelor agricole de producție întruchipează experiența acumulată de agricultura noastră cooperatistă, corespunde stadiului actual al dezvoltării sale, definește locul cooperativelor agricole în societatea socialistă, asigură dezvoltarea și perfecționarea continuă a relațiilor de producție socialiste din satele noastre, dă răspuns problemelor noi apărute în viața internă a cooperativelor agricole și le reglementează pe baza principiilor socialismului.Noul statut asigură lărgirea democrației cooperatiste, stimularea spiritului de inițiativă al cooperatorilor, subliniază rolul adunării generale, organul suprem al cooperativei agricole — singura în măsură să hotărască asupra întregii activități economice, financiare și organizatorice a acesteia.Partidul și guvernul acordă. o atenție deosebită soluționării numeroaselor probleme de ordin social ale țărănimii, ridicării satelor noastre la un nivel de viață tot mai civilizat. Una din problemele actuale arzătoare, a cărei rezolvare cade în sarcina uniunilor cooperatiste, este organizarea sistemului unitar pe întreaga țară de pensionare a țăranilor cooperatori la bătrînețe și în caz de invaliditate — cerință socială care nu-și putea găsi rezolvarea corespunzătoare decît în orînduirea socialistă.In condițiile dezvoltării construcției de locuințe, ale lărgirii rețelei comerciale și construirii unor noi instituții social-culturale, o importanță tot . mai mare . capătă sistematizarea satelor. Amplasarea justă a ! noilor construcții trebuie să urmărească folosirea rațională a terenului, asigurarea unor condiții optime de utilizare a rețelei. de electrificare rurală, a instalațiilor de alimentare cu apă, a unităților comerciale, a școlilor și a celorlalte instituții social-culturale.Conducerea partidului a hetărît să se intensifice acțiunea de construire a brutăriilor sătești de către cooperativele agricole de producție sau cooperativele de consum, astfel încît să existe brutării în toate comunele patriei noastre. ......
4. sJalqmoo BwCooperația de consum și cooperația meșteșugăreasca trebuie să ia măsuri pentru dezvoltarea rețelei comerciale, unităților de alimentație publică, unităților de prestări de servicii și să asigure o bună aprovizionare a satului cu produse industriale.Un rol tot mai mare în progresul satului îl au școala, căminul cultural, biblioteca, cinematograful, întreaga activitate de răspândire a științei și culturii. învățătorii șț profesorii, inginerii și medicii, toți intelectualii satelor sînt chemați ca și în viitor să-și consacre energia, priceperea și pasiunea pentru ridicarea culturală și spirituală a țărănimii, pentru dezvoltarea conștiinței sale socialiste.Ansamblul măsurilor economice, organizatorice și social-culturale stabilite de partid va face ca țărănimea să se bucure tot mai mult de binefacerile civilizației, va asigura înflorirea multilaterală a vieții satului — cerință esențială a procesului desăvîrșirii construcției socialiste și trecerii treptate la comunism. 

(Vii aplauze).Crearea uniunilor raionale, regionale și a Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție contribuie la perfecționarea organizării pe scară națională a noii clase a societății noastre — țărănimea cooperatistă, la ridicarea alianței muncitorești-țărănești într-un stadiu nou, superior de dezvoltare. (Aplauze).Procesul întăririi și cimentării alianței și prieteniei dintre clasa muncitoare și țărănimea cooperatistă, procesul dezvoltării mecanizării, industrializării agriculturii, al ridicării vieții materiale și culturale a țărănimii, vor duce treptat, în perspectivă, la apropierea condițiilor de muncă și de trai de la sat de cele de la oraș, la lichidarea deosebirilor esențiale între cele două clase, la transformarea lor — dacă se poate spune așa — în unica clasă muncitoare a națiunii socialiste române. 
(Aplauze furtunoase).Partidul nostru pornește de Ia teza că formele organizatorice trebuie să corespundă fiecărei etape de dezvoltare socială, economică și politică. Măsurile stabilite în agricultură sînt determinate de cerințele obiective ale dezvoltării societății, constituie o generalizare a practicii construcției socialiste în țara noastră. Ele fac parte organică din procesul de desăvîrșire a construcției socialiste, de lărgire continuă a democrației socialiste, asigurînd atragerea tot mai largă și mai activă a maselor la conducerea țării. (Vii aplauze).Sarcini de mare răspundere în înfăptuirea programului de ridicare a agriculturii, a. satelor revin organelor și organizațiilor de partid, în satele noastre lucrează peste 600 000 comuniști, din care numai în cooperativele agricole peste 450 000. Dispunem deci de o puternică forță politică în stare să unească în jurul său masele țărănimii, ale tuturor oamenilor muncii din agricultură, să asigure îndeplinirea cu succes a politicii partidului. (Aplauze). îmbu- nătățindu-și stilul și metodele de muncă, comitetele regionale și raionale, organizațiile de partid de la sate, trebuie să lărgească și să intensifice activitatea politică și organizatorică, 

lui agrozootehnic pentru pregătirea profesională a masei de țărani cooperatori.întreaga activitate a uniunilor cooperatiste trebuie să se desfășoare pe baza principiului muncii. colective, a consultării țărănimii cooperatiste, specialiștilor și cadrelor agricole, pe baza conlucrării strînse cu organele de stat. Ele trebuie să se preocupe de rezolvarea la timp a problemelor economice și sociale ce apar în munca cooperativelor, să exercite un control și o îndrumare permanentă asupra întregii activități a acestora.
multilaterală a satului

să-.sporească neîncetat capacitatea lor de unire a eforturilor țărănimii pentru dezvoltarea fiecărei cooperative agricole, pentru înflorirea satelor.O îndatorire de cea mai. mare însemnătate a organizațiilor de partid, a tuturor comuniștilor, este aceea de a veghea la aplicarea neabătută a prevederilor statutului cooperativelor agricole, la respectarea strictă a democrației cooperatiste, la întărirea muncii colective.Comitetele regionale și raionale de partid vor trebui să ' îndrume activitatea uniunilor cooperatiste, să le acorde ajutor pentru a-și putea îndeplini în bune condiții sarcinile încredințate.în atenția organizațiilor de partid trebuie să
Realizările României Socialiste — parte integrantă 

a procesului de transformare revoluționară 

a societății contemporane
Tovarăși,Munca rodnică și creatoare a poporului român, succesele sale economice și politice contribuie la întărirea forței sistemului socialist mondial, la creșterea influenței socialismului în lume, sînt parte integrantă a procesului de transformare revoluționară a societății contemporane. (Vii aplauze).în încercarea de a frîna dezvoltarea social- politică a lumii, cercurile imperialiste și-au intensificat în ultima vreme activitatea agresivă împotriva forțelor progresului și păcii; ele se amestecă în treburile interne ale unor state suverane, pun la cale comploturi și lovituri de stat ale forțelor reacționare, atentează la in- dep'endoWțâ 'urior popoare. Acțiunile cercurilor agresive arată că, atîta timp cît există, imperialismul continuă să reprezinte o gravă amenințare la adresa păcii și independenței popoarelor, menține pericolul unui nou război mondial.Desigur, politica agresivă a imperialiștilor este lipsită de perspectivă, condamnată eșecului. Legile istoriei sînt implacabile ; nici o forță din lume nu poate împiedica popoarele în lupta lor pentru pace, libertate și progres social. (Aplauze puternice). Pe toate continentele cresc forțele antiimperialiste care, acționând unite, pot dejuca planurile agresive ale imperialiștilor, pot asigura pacea și securitatea internațională. (Aplauze).Partidul și guvernul nostru, animate de. o înaltă răspundere pentru securitatea și munca pașnică a poporului român, acordă o deosebită atenție întăririi capacității de apărare a țării, menținerii vigilenței tuturor celor ce muncesc, pentru apărarea cuceririlor revoluționare ale poporului, a independenței patriei, a cauzei socialismului și păcii. (Aplauze puternice).România socialistă militează pentru întărirea prieteniei și colaborării frățești cu toate țările socialiste, pentru dezvoltarea relațiilor cu toate țările lumii, indiferent de orînduirea lor socială.Profund atașată principiului că fiecare popor are dreptul sacru de a dispune liber de soarta sa, România socialistă consideră că fiecare po

în îața micului ecran, este urmărită cu viu interes expunerea

tovarășului Nicoiae Ceaușescu

stea activitatea politică și culturală de iriasl pentru cultivarea atitudinii înaintate față de muncă și proprietatea cooperatistă, combaterea manifestărilor vechilor mentalități și deprinderi, pentru ridicarea continuă a nivelului de conștiință socialistă a țărănimii.Uniunea Tineretului Comunist trebuie să-și intensifice activitatea de educație a tinerei generații a țărănimii, cooperatiste — care prin entuziasmul și energia sa, prin receptivitate la tot ce e nou și înaintat, constituie o importantă forță a progresului în agricultura noastră, în întreaga viață a satului socialist.Un rol’ de' seamă în ridicarea agriculturii țării îl au masele de femei, inițiativa, priceperea și spiritul lor gospodăresc. Organele și organizațiile de.. partid trebuie să . se îngrijească de promovarea femeilor celor mai destoinice în funcții de conducere în cooperative și în activitatea obștească.Sfaturile populare trebuie să acorde mai multă atenție realizării acțiunilor de interes comun, exploatării și valorificării depline. a resurselor materiale locale în vederea dezvoltării producției agricole, asigurării folosirii cît mai chibzuite h fondului funciar, să-și ridice contribuția în întreaga activitate de dezvoltare economică și social-culturală a satelor. Sîntem încredințați că toate organizațiile de partid și obștești își vor îndeplini cu cinste îndatoririle ce le revin. (Aplauze).

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

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

foto : Nicu Vasiie



R A P O
cu privire la sarcinile Uniunilor Cooperativelor Agricole 

pentru creșterea producției vegetale și animale, 
pentru dezvoltarea și întărirea continuă a cooperativelor agricole

prezentat de tovarășul Vasile Vilcu

Congresul de înființare Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole se desfășoară în condițiile muncii avîntate a întregului popor pentru înfăptuirea istoricelor hotărîri ale Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Român, care a stabilit un:vast program de dezvbltare a țării, în vederea continuării pe o treaptă superioară a procesului de desăvârșire a construcției socialiste.Punînd în centrul politicii partidului continuarea în ritm intens a industrializării socialiste. Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român a acprdat o atenție deosebită dezvoltării agriculturii,.„.ramură de mare însemnătate a economiei naționale; Pe baza unei analize profund științifice a căilor de dezvoltare a agriculturii socialiste, eforturile principale ău fost orientate spre rezolvarea în linii generale, pîhă îh 1970, a problemelor mecanizării complexe și ale chimizării agriculturii, spre extinderea irigațiilor, în vederea mobilizării susținute a rezervelor de creștere a producției agricole.Expunerea tovarășului Ni- colae Ceaușescu, secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, pe care cu toții am ascultat-o cu deosebit interes și satisfacție, constituie încă o dovadă a preocupării permanente a partidului, a conducerii sale pentru rezolvarea problemelor complexe pe care le ridică agricultura socialistă, întărirea și dezvoltarea continuă a agriculturii cooperatiste, creșterea aportului sau la avîhtul întregii economii naționale.înaltele aprecieri adresate harnicei țărănimi de Comitetul Central al partidului nostru constituie un nou imbold în activitatea de viitor, pentru consolidarea ecohomico- organizatorică a cooperativelor, pentru ridicarea nivelului de trai al țărănimii și al întregului popor.în continuare, vorbitorul a arătat că principalele sarcini ale Comisiei de organizare pentru pregătirea Congresului de constituire a Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole, înființată pe baza rezoluției Plenarei C.C. al P.C.R. din noiembrie 1965, au fost elaborarea proiectului de statut al cooperativei agricole, proiectului de statut al Uniunii Naționale, uniunilor regionale și uniunilor raionale ale cooperativelor agricole și a proiectului de statut ăl Casei de pensii a membrilor cooperativelor agricole.întreaga activitate a Comisiei centrale — a spus vorbitorul —: s-a desfășurat sub conducerea și îndrumarea directă a Comitetului Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român. Comisia s-a bucurat în permanență în munca sa de sprijinul organelor locaîe de partid și de stat, al oamenilor de. știință și specialiștilor din agricultură.în raport se arată că în lunile ianuarie și februarie au avut loc în toate cooperativele din țară adunări pe brigăzi și echipe, la care a luat parte masa largă a cooperatorilor. La adunările generale ale cooperativelor și adunările generale cu împuterniciții desemnați pe brigăzi, au participat aproape 1 500 000 cooperatori, în aceste adunări, au luat cu- vintul 87 000 de țărani. în cadrul adunărilor au fost făcute numeroase propuneri în legătură cu îmbunătățirea activității organizatorice și economice a cooperativelor, propuneri care scot în evidență spiritul

ratiste ---'Organizații economice obștești, constituite prin adeziunea liberă a cooperativelor agricole de producție. Scopul uniunilor este unirea și coordonarea eforturilor cooperativelor pentru aplicarea politicii Partidului Comunist Român de creștere a producției agricole,; de ridicare a nivelului de trai al membrilor.-, cooperatori, de dezvoltare intensivă și multilaterală a agriculturii cooperatiste, în concordanță cu cerințele progresului întregii economii.Prin modul de organizare, prin scopul, sarcinile și atribuțiile lor, uniunile coopera- ' tiste au toate premișele pen- ' tru a desfășura o rodnică, menită să neîncetat, pe toate inițiativa creatoare a țărănimii, deschizînd cîmp larg de aplicare spiritului șău gospodăresc.Soluționarea ' problemelor complexe și multiple ale îndrumării și conducerii agriculturii cooperatiste prin înființarea uniunilor cooperatis- . te' și orientarea principială a activității ' lor , demonstrează caracterul creâtor al politicii partidului nostru, preocuparea permanentă a conducerii sale pentru găsirea celor mai corespunzătoare forme organizatorice și metode de muncă cerute de nevoile r vieții, de sarcinile ce decurg în fiecare perioadă a dezvoltării sociale.Congresul al IX-lea al par- tidUlUi, ■ ș.uplinjjnfi succesele agriculturii noastre, a' arătat marile rezerve și posibilități care trebuie puse în valoare pentru a asigura acestui- însemnat sector un avînt neîntrerupt, în concordanță deplină cu dezvoltarea continuă, multilaterală, în ritm armonios și ascendent, a industriei noastre, a întregii economii naționale.Statul nostru; va face efoi’T.______ , ___ c______ . ‘ ttiH' ăîofcîhd'și îh âhii’/’:urteȘ-ti’ ____T. _____ __  pat-peste 72 000 dblegați si tmâ -import irite llfteC1 pOhtrti" ’ t!’69 frrodiK-țiî ; intreinvitați. Gonferirițel» au iio^'aHexirndeneaiMiecatdzi'rtî'și chi^• tărît constituirea a 138 uniuni - mizărji ț agriculturii. .- pentru „ ,. lucrări de irigații, dezvoltareacercetărilor științifice și ore- gățirea cadrelor condiții esențiale ale dezvoltării agriculturii.în vederea întăririi continue a bazei tehnico-materiale proprii. în perioada' planului cincinal, importante fonduri vor fi investite și de cooperativele agricole.. Uniunile coor peratiste . trețgițța să asigure îndreptarea acestor mijloace bănești, în principal spre executarea de lucrări de hidroameliorații, pehtru lărgirea ■ capacității - de âdăpbstire a animalelor Și asigurarea alimentării lor cu apă. dezvoltarea legumicultorii, extinderea plantațiilor de vii și pomi, aprovizionarea cu. utilaje, mecanizarea și electrificarea proceselor de producție. ’Alături de mecanizare, unul din factorii importanți de care depinde creșterea producției este chimizarea agriculturii. Uniunile cooperatiste au menirea ca, pe lîngă asigurarea unei aprovizionări ritmice, să îndrume cooperativele pentru folosirea rațională a îngrășămintelor.Potrivit prevederilor din planul de dezvoltare a agriculturii, cooperativele, cu ajutorul nemijlocit al statului, își vor spori simțitor suprafețele amenajate pentru irigații, în anii 1966—1970, în cooperativele agricole se vor amenaja pentru irigații 100 000 ha îh sisteme moderne, pe bază de acordate de stat. în urma studiilor făcute de uniunile raionale și regionale, cu sprijinul consiliilor agricole, au fost identificate circa 250 000 ha ce pot fi irigate din resursele proprii ale cooperativelor a- gricole în perioada 1966—1970, din care 65 000 hă în acest an. în conferințele raionale și regionale s-au făcut numeroase propuneri și s-au stabilit măsuri pentru efectuarea unor lucrări în comun. în vedefea extinderii suprafețelor irigate.în Raionul Fălticeni, regiunea Suceava, s-a stabilit ca prin unirea eforturilor a șase cooperative agricole să se e- fectueze lucrări de amenajare pentru irigații pe o suprafață de 4 000 ha. De asemenea, la conferințele uniunilor raionale Crâiova și Băilești s-a propus să fie irigată de către cooperativele agricole dih Bîrză și Padeâ, prin cooperare, o suprafață de 1 000 ha.Pentru sporirea producției .agricole, în atenția cooperativelor trebuie să stea creșterea capacității de producție a te-

de răspundere și simțul gospodăresc al cooperativelor pentru asigurarea mers al rilor în unitate, ocuparea crescîndă pentru problemele de interes general ale coope- -rativelor. în u- ilanimitate, țăranii cooperatori și-au manifestat deplina adeziune la politica înțeleaptă a Partidului Comunist Român, au a- probat proiectele de statute și au făcut prețioase propuneri de îmbunătățire a lor. De aceea, se poate spune că proiectele statutelor prezentate spre aprobare Congresului reprezintă rodul gîndirii maselor largi de cooperatori, părerea și voința lor.Considerînd proiectul de statut al uniunilor pe deplin corespunzător intereselor țărănimii și cerințelor actuale ale dezvoltării agriculturii cooperatiste, toate cooperativele agricole au hotărît. în cadrul adunărilor generale,; aderarea la uniunile raionale ale cooperativelor agricole. La uniunile cooperatiste au aderat și întovărășirile agricole, care se bucură de toate avantajele ce decurg din activitatea uniunilor cooperatiste.în întreaga țară au avut loc conferințele raionale și regionale, la care ați părtici-

bunului trebu- fiecare pre- lor

activitate dezvolte treptele,

renurilor de care dispun. Numeroase cooperative agricole din regiunile Argeș, Galați, Iași, Dobrogea au dobîndit o valoroasă experiență în executarea unor lucrări de combatere a eroziunii solului. Analizînd posibilitățile pentru folosirea mai., bună a pă- mîritului, a spuș vorbitorul, - conferințele uniunilor cooperatiste au luat în această privință hotărîri importante. Pentru a valorifica o suprafață de 35 000 ha din raioanele Aleșd. Criș, Șimleul Silvaniei, Ineu și Gurahonț, conferința Uniunii regionale Crișana a hotărît or- . ganizarea unor acțiuni comune de îndiguiri și desecări, Ia care vor participa peste 40 de cooperative. La conferința Uniunii regionale Ploiești s-a hotărît extinderea lucrărilor pentru combațerea eroziunii solului pe o suprafață de 100 00ft ha, în mare parte ocupate cu pășuni. Executarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare, combaterea eroziunii solului. efectuarea de îndiguiri constituie un larg cîmp de activitate în care Uniunile sînt chemate să Unească eforturile cooperativelor.Congresul al ÎX-lea partidului — ' se spune în port — a subliniat că obiectiv de cea mai maresemnătate în dezvoltarea agriculturii este creșterea producției de cereale, îndeosebi de grîu și porumb.Experiența în cultivarea griului ne arată că țâra noastră dispune de rezerve însemnate pentru creșterea producției la hectar. Producția medie de grîu realizată în anii 1961—1965 a fost cu 7 la sută mai mare decît în anii 1956— 1960. în regiunea Dobrogea, anul trecut recolta medie la cooperativele agricole a fost de 2 850 kg la hectar, optativele agricole dinioanele Călărași, Slobozia, Fetești, Lehliu, Sinnicolau-Mare, Mizii, Rîmnicu-Sărat, Buzău, Brăila și Fă lirei au obținut în
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raionale, 17 uniuni orășenești, șl 17 uniuni ’ regionale ; au fost alese consiliile uniunilor,. comisiile de revizie și au fost desemnate, comitetele caselor de pensii.în adunările generale ale cooperativelor agricole, In conferințele raionale și regionale pentru constituirea uniunilor cooperatiste, țărănimea și-a ales delegații la -acest Congres — primul Congres al cooperativelor agricole . care are menirea să înființeze Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole din Republica Socialistă România.Vorbitorul a arătat că prin suprafața de care dispun și ponderea în producția agricolă, cooperativele ocupă locul cel mai important din agricultura României socialiste. în prezent, în țara noastră își desfășoară activitatea 4 680 cooperative agricole, care dețin peste 75 la sută din totalul suprafeței arabile a țării și în care s-au unit, pe baza liberului consimțămînt, 3 409 100 familii de țărani.An de an a crescut producția medie la hectar și, pe baza el, producția agricolă globală : au sporit efectivele de animale în cooperativele agricole. în anul 1965, cooperativele agricole au realizat din producția totală a țării circa 67 la sută la cereale, 78 la suta la floarea-soarelui, 99 la sută la sfecla de zahăr, 45 la sută la cartofi, 56 la sută la legume, 43 la sută la struguri, 21 lă sută la carne, 28 la sută la lapte de vacă și 40 la sută la lînă. Sectorul cooperatist al agriculturii a contribuit, an de an, în tot mai mare măsură, la aprovizionarea populației cu produse agroalimen- tare și a industriei noastre cu materii prime.Datorită creșterii averii obștești, care reprezenta în 1965 circa 16,8 miliarde lei, adică cu 53 la sută mai mult decît în 1962, au sporit neîncetat veniturile țărănimii.Realizările dobîndite sînt rezultatul hărniciei și priceperii țărănimii muncitoare, al ajutorului inultilăteral pe care l-a primit din partea statului, al politicii științifice a Partidului Comunist Român. Iată de ce Congresul nostru, dînd glas simțămintelor întregii țărănimi, își exprimă dragostea și adînca sa recunoștință față de Partidul Comunist Român, față de Comitetul său Central.Pentru asigurarea unul cadru organizatoric corespunzător cerințelor dezvoltării continue a agriculturii, Congresul al IX-lea al partidului a subliniat necesitatea creării unor organe proprii de conducere și îndrumare a sectorului cooperatist din agricultură, care să corespundă pe deplin caracteristicilor și particularităților proprietății obștești, naturii relațiilor economice statornicite între stat și țărănimea noastră cooperatistă. Acestea sînt uniunile coope-

peste mari, credite

ih-un în condițiile actuale, o dată cu cerințele de modernizare a producției, crește rolul științei și tehnicii agricole, însemnătatea aplicării măsurilor agrozootehnice înaintate. Uniunile se vor ocupa de organizarea și desfășurarea .învățămîntului a- grozootehnic de masă.O însemnătate deosebită pentru dezvoltarea sateloi’ noastre are recenta hotărîre a Consiliului de Miniștri privind sistematizarea așezărilor din mediul rural. Uniunile cooperatiste sînt chemate să contri- , buie la întocmirea planurilor de sistematizare, la antrenarea Cooperatorilor pentru sprijinirea construirii noilor edificii social-culturale, a brutăriilor sătești, pentru realizarea lucrărilor de electrificare, de a- menajare a drumurilor, pentru executarea aducțiuniior de _ apă, .pentru înfrumusețarea și buna gospodărire a satelor noastre.O problemă care capătă o rezolvare unitară pe țară este asigurarea pensionării membrilor cooperatori bătrîni ,și a celor care și-au pierdut capacitatea de muncă. Problemele legate de asigurarea existenței bătrînilor au constituit de multă vreme o preocupare a conducerii de partid și de stat. Consultarea largă a cooperatorilor și studierea experienței unor cooperative au permis Comisiei de organizare să elaboreze proiectul de statut al Casei de pensii, care este supus dezbaterii și aprobării Congresului nostfu.Uniunile cooperatiste .vor trebui să colaboreze permanent cu Consiliul Superior al Agriculturii, cu consiliile agricole regionale și raionale, să solicite sprijinul acestora în îndrumarea tehnică și rezolvarea problemelor producției, să asigure aplicarea în cooperativele agricole a recomandărilor elaborate — ca rezultat al cuceririlor științei și al experienței înaintate.După cum a arătat tovarășul. Nicolac Ceaușescu în expunerea sa,: trebuie active, rezolve meroasele probleme economice și sociale care apar în viața cooperativelor.Launilor cooperatiste bui să stea statutul care urmează să fie adoptat de Congres. înfăptuirea neabătută a prevederilor sale, respectarea principiului muncii colective, elaborarea tuturor hotărârilor și măsurilor pe baza cunoașterii profunde a realităților din cooperative vor chezășui succesele de viitor ale uniunilor cooperatiste. Oglindind O trăsătură caracteristică a democratismului larg ăl orînduirii noastre, consiliile uniunilor cooperatiste sînt răspunzătoare, în fața celor care le-au a-. Ies, pentru întreaga lor activitate. Ele vor trebui să prezinte în fața acestora periodic dări de seamă asupra activității lor.O problemă de mare însemnătate, de a cărei rezolvare depinde în mod hotărîtor eficiența activității desfășurate, este alegerea, creșterea și promovarea cadrelor. în cooperativele noastre avem oameni destoinici : președinți, brigadieri și cooperatori care în decursul anilor au dobîndit o bogată experiență. Cele mai bune cadre, care se bucură de încrederea și prețuirea unanimă a cooperatorilor, trebuie atrase direct în munca organelor de conducere ale uniunilor.: în a- paratul acestoraVorbitorul a subliniat apoi necesitatea antrenării mai largi a femeilor și a tineretului la_ activitatea de dezvoltare și întărire a cooperativelor . agricole, la munca cultural- educativă.în încheiere, tovarășul .Vasile Vîlcu a spus : Crearea Uniunii Națiohale a Cooperativelor Agricole, uniunilor regionale și raionale se înscrie, pe linia lărgirii continue a democrației socialiste — caracteristică esențială a regimului nostru. Prin constituirea uniunilor cooperatiste, ea Organizații economice obștești, se asigură atragerea și mai largă a țărănimii la rezolvarea sarcinilor complexe care stau în fața agriculturii cooperatiste, la întreaga viață a societății noastre.Țărănimea cooperatistă, alături de clasa muncitoare, de . intelectualitatea noastră, urmează cu încredere politica Partidului Comunist Român de desăvîrșire a construcției socialiste, pentru obținerea de .. noi succese pe drumul bunăstării. și fericirii întregului popor.Sîntem pe deplin încredințați că prezentul Congres își va îndeplini înalta chemare de a adopta hotărîri menite contribuie la traducerea viață a sarcinilor stabilite Partidul Comunist Român privire la dezvoltarea agriculturii cooperatiste.

nea măsuri de colaborare tercooperatistă constituie mijloc de prevedere gospodărească, menit să înlăture e- fectele negative ale unor ani agricoli nefavorabili și să permită o desfășurare nestingherită a procesului de producție.Potrivit proiectului de statut, uniunile cooperatiste au sarcina să apere și: șă reprezinte interesele financiare, juridice și sociale ale cooperativelor agricole, în raporturile dintre acestea și unitățile e- cohomice de stat și obștești. Uniunile cooperatiste vor asigura respectarea legilor și vor acordă cooperativelor asisten- ■ ță juridică-.Raportorul a arătat apoi că proiectul de statut al cooperativei agricole constituie un document de însemnătate fundamentală pentru orientarea întregii activități de întărire eConomico-orgahizatorică a cooperativelor, pentru dezvoltarea vieții interne, pentru întărirea democrației cooperatiste, pentru ridicarea nivelului de trai, material și cultural al țărănimii.La. baza întăririi economice a cooperativelor agricole stă dezvoltarea proprietății obștești, izvorul sporirii continue a producției vegetale și animale, izvorul creșterii veniturilor și bunăstării cooperatorilor. Dezvoltînd proprietatea obștească, investind tot mai multe fonduri pentru nevoile producției, membrii cooperatori sporesc, an de an, producția și veniturile cooperativelor, și, pe această bază, retribuția pențru munca depusă. La cooperativele agricole din comunele Vîlcele, regiunea Ploiești, și Mircea Vodă, regiunea Galați, unde averea obștească a ajuns la peste 10 000 000 de lei, valoarea zilei-muncă s-a ridicat la peste 42 de lei în 1965. Sînt însă și cooperative care np au acordat atenția cuvenită acumulărilor, n-au avut

pășuni și finețe naturale de .care dispun cooperativele agricole ar putea asigura hrana unor efective de două ori mai mari de bovine și ovine.Ținînd seama de efectivele de animale existente, de condițiile și posibilitățile mari ce le avem, e necesar să revizuim obiectivele stabilite în planurile cooperativelor pe următorii cirici ani și să prevedem creșteri mai mari ale efectivelor și ale producției, față de eele stabilite.în continuare, în raport se spune : Măsurile privind acordarea unor preturi stimulative Ia produsele agricole, așezarea relațiilor dintre stat și țărănime pe baze comerciale, încheierea contractelor pe principiul bunei înțelegeri și intereselor reciproce își evidențiază tot mai mult eficacitatea în sporirea producției cooperativelor agricole.An de an, cooperativele au valorificat pe calea contractărilor și achizițiilor cantități tot mai mari de produse rajgroralimentare, contribuind Ia îmbunătățirea aprovizionării populației, a industriei cu materii prime și la creșterea disponibilităților pentru fexport. Sporirea' continuă a' producției-marfă constituie o sarcină de mare importanță a cooperativelor agricole. îride- plihirea acestei sarcini ,va duce la creșterea veniturilor bănești și pe această cale, la ■extinderea în toate cooperativele a acordării de avansuri lunare în bani. Uniunile cooperatiste trebuie să urmărească respectarea reciprocă a clauzelor stabilite prin contract, privind calitatea produselor, ■ lermenul de livrare, sistemul. de plată etc.. în așa fel îhcît să se asigure o îmbinare armonioasă a intereselor cooperativelor cu interesele generale ale statului.Valorificarea legumelor, cartofilor, fructelor, strugu- . rilor .necesită a? act.i-. . ,r——-—------ -....  econbrmco-oreahizato- - ^S^Wyreahzarea unul ra- 2ioOC și 3 000 kg de gfîU'" la următorii; ani a unei: suprafeței ricfl comoldxă ” și de marevolum. Pentru mlaturarea deficiențelor existente și pentru a stimula dezvoltarea producției de legume și fructe, Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole, la cererea sa, a fost autorizată de guvern sa organizeze producția și contractarea legumelor, fructelor și strugurilor din cooperativele agricole, ale membrilor cooperatori, cît și ale producătorilor individuali, în vederea aprovizionării consumatorilor, a unitățiloi' prelucrătoare, precum și pentru livrarea sortimentelor necesare Ia export.în scopul îndeplinirii acestor sarcini, în cadrul Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole s-a înființat Departamentul pentru valorificarea legumelor și fructelor.Intensificarea producției în cooperativele agricole — a arătat în continuare vorbitorul — impune o bună aprovizionare cu utilaje și cu un larg sortiment de materiale și mijloace tehnice. La conferința regională din Iași, s-a făcut propunerea de a se amenaja, prin participarea mai multor cooperative, unele construcții simple pe lîngă stațiile C.F.R., pentru depozitarea îngrășămintelor chimice. Considerăm, de asemenea, binevenite propunerile unor cooperatori ca uniunile cooperatiste, împreună cu sfaturile populare și organizațiile comerciale, să se ocupe de organizarea mai bună a tîrgurilor în diferitele localități din țară, cu care prilej să se organizeze și expoziții agricole sau zootehnice. Astăzi, cînd valoarea mijloacelor fixe din cooperativele agricole se ridică la a- proape 13 miliarde de lei, devine o necesitate de prim ordin organizarea și coordonarea acțiunii de întreținere a acestora, în vederea prelungirii foibsirii lor. îți fața Uniunii Naționale stă sarcina soluționării, în colaborare cu Consiliul Superior al Agriculturii, cu Ministerul Transporturilor Auto-Navale și Aeriene și cu sfaturile populare, a problemelor legate de organizarea reparării camioanelor, a mijloacelor de transport și altor mijloace mecanice, proprietatea ' cooperativelor. Propunerea făcută de cooperatori în adunările generale de a rezolva deocamdată aceste probleme prin stabilirea uhui număr de stațiuni de mașini și tractoare și centre mecanice care să asigure lucrări de în- • trețihere si reparații pentru' cooperative, o considerăm justă și cu putință .să fie înfăptuită încă din acest an. Uniunile Vor organiza, de asemenea, prin participarea de bunăvoie a cooperativelor agricole, unele fonduri de rezervă de semințe, furaje și alte produse agricole, precum și rezerve de mijloace bănești. Există deja într-o seamă de regiuni, și îndeosebi în regiunea Dobrogea. o experiență pozitivă în acest sens, care poate fi generalizată. Aseme-

al ra- un în-

Co-ra-
.hectar.Arătînd că recoltele obținute nu oglindesc însă pe deplin posibilitățile existente, vorbitorul a citat exemple oglindind diferențele mari în producțiile obținute de cooperative vecine. Astfel, în cooperativa a- gribolă din comuna Nazna, regiunea Mureș-AutonOmă Maghiară s-au obținut în anul trecut. 2 568 kg grîu la Hectar, în timp ce în cooperativa din comuna Cozma, din aceeași regiune, s-au realizat numai 753 kg Ia hectar. Asemenea diferențe mari de producții se explică prin aplicarea în mod diferențiat a regulilor agrotehnice. în cooperativa agricolă de producție Cozma nu s-a a- cordat atenție amplasării culturilor griului pe terenuri corespunzătoare. iar semănatul s-a prelungit pînă în luna decembrie.Uniunile cooperatiste, împreună cu consiliile agricole, cu stațiunile de mașini și tractoare, au datoria să îndrume și să sprijine in mod permanent cooperativele agricole în asigurarea semințelor din soiurile raionate și în aplicarea la timp și lă Un nivel calitativ superior a întregului complex de măsuri agrotehnice, în scopul creșterii producției la hectar. Chiar din aceste zile, consiliile de conducere ale cooperativelor .agricole trebuie șă ia măsuri pentru buna întreținere a semănăturilor și aplicarea îngrășămintelor necesare, iar în cursul anulUi, celelalte măsuri menite să asigure realizarea și depășirea producției stabilite pentru anul 1966 — primul an al planului cincinal.Cultura porumbului are îh țața noastră vechi tradiții. Peste 63 Ia sută din suprafața cultivată cu porumb în țara noastră aparține sectorului cooperatist. în anii 1961—1965, Cooperativele agricole au obținut în medie la hectar 1810 kg față de 1 680 kg cît obținuseră in perioada 1956—1960. în anul 1965, un număr de 429 cooperative au realizat peste .3 000 kg de porumb-boabe la hectar. Exemplul cooperativelor agricole din comuna Miloșești, regiunea București: din comunele Cobadin și Costinești, regiunea Dobrogea, 23 August-Bu- zău, regiunea Ploiești, care au realizat între 4 100 și 5 100 kg de porumb-boabe la hectar, a- rată cît de mari sînt rezervele de care dispunem pentru sporirea producției de porumb.în Următorii cinci ani se prevăd creșteri importante ale producției și la plantele tehnice, mai ales lă sfecla de zahăr și floarea-soarelui. Referindu- se la rezultatele obținute de numeroase cooperative agricole care au reușit să ridice an de ân producția la hectar, vorbitorul a arătat că acestea reflecta posibilitățile reale de creștere a producției de sfeclă de zahăr și floarea-soarelui în toate cooperativele. Astfel, cooperativele „8 Martie“-Bacău, Unirea-Ploiești și Pădureni- Crișana au obținut între 32 000 și 46 000 kg de sfeclă în me-

die la hectar, iar cooperativele Gh. Hpja- Slobozia șr Viișoara- ,, Negru Vodă au realizat 2 600 și respectiv 2 700 kg de floarea-soarelui la hectar pe întreaga suprafață cultivată. De asemenea, rezultatele și experiența unor cooperative -— se arată în raport — demonstre- ză că recoltele de cartofi pot fi sporite în toate zonele de cultură a cartofului. Cooperativele din Cristian și Ghim- bav-Brașov, Davideni-Bacău. Mischii-Oltenia și altele, au realizat, în anul 1965. peste 21 000 kg de cartofi la hectar, în medie pe întreaga suprafață cultivată.în,următorii -ani, cooperativele agricole vor trebui să-și lărgească și sectorul legumicol pentru aprovizionarea populației cu legume și a industriei cu materii prime. Legumicultura se dovedește una din rapturile care aduc mari venituri Cooperativelor agricole. Cooperativele din comunele Tomna tic și Macea, regiunea Banat, obținînd producții de 40 000 kg roșii și 17 000 kg ardei lg hectar. au realizat' de pe suprafață cultivată cU legume venituri de 5 700 000 lei și respectiv 6 545 000 lei.Vorbitorul a arătat că uniunile cooperatiste, în strînsă colaborare cu consiliile agricole, au datoria să îndrume și să sprijine cooperativele pentru a obține în următorii cincj anj o producție medie anuală pe-, tară de cel puțin 15 000 kg de legume pe hectar.Pomicultura și viticultura' sînt, de asemenea, ramuri importante de producție, îndeosebi pentru unitățile, situate în zona deluroasă. Prin plantațiile efectuate în ultimii arii, cooperativele agricole din regiunile Argeș, Oltenia, Galați- Dobrogea, Iași au început să a- ducă o contribuție tot mai mare la buna aprovizionare a populației cu fructe și struguri, împreună cu consiliile agricole, uniunile vor sprijini, cooperativele* ^pentru plantarea înde peste 61 QOfl. ha cu vii' .și 65 000 ha cu pomi. Uniunile vor ajuta cooperativele în așa fel incit pînă la sfîrșitul' planului cincinal să se poată dubla producția de fructe și struguri. față de realizările din ultimii aniUn obiectiv de mare importanță spre care se cuvin concentrate eforturile cooperativelor noastre — se arată în continuare in raport — îl constituie dezvoltarea creșterii a- nimălelor, . ridicarea ponderii acestei ramuri în ansamblul producției și veniturilor din a- gricultura cooperatistă.Cu toate rezultatele bune obținute în creșterea numerică a efectivelor de bovine, vacile reprezintă numai 30,5 Ia. sută din total. în regiunile Cluj, Maramureș și Mureș-, Autonomă Maghiară, care dispun de suprafețe întinse de pășuni și finețe naturale, ponderea vacilor este și mai mică.Cît de mare însemnătate are sporirea numărului de vaci și realizarea unui procent normal de fătări pentru creșterea producției animale rezultă din- tr-um calcul sumar. Dacă cooperativele agricole realizau în medie cel puțin 82 viței la 100 vaci și juninci, la efectivul e- xistent lă începutul anului trecut, așa cum au realizat cooperativele din regiunile fruntașe, s-ar fi obținut în plus peste 878 000 hectolitri de lapte și circa 62 000 viței, în valoare de circa 155 000 000 lei. Se impune ea uniunile cooperatiste, împreună cu consiliile agricole, să sprijine cooperativele pentru realizarea raportului de 50 vaci la 100 bovine și obținerea a ceh puțin 80 viței la 100 vaci și juninci.De asemenea, uniunile cooperatiste trebuie să analizeze situația creșterii porcinelor în cooperativele agricole și să le sprijine în direcția sporirii numărului de scroafe', să asigure îngrășarea și livrarea ritmică a porcilor grași. în sectorul ovin se impune generalizarea experienței pozitive, mărirea efectivelor și luarea tuturor măsurilor’’pentru sporirea producției de Îînă. Dezvoltarea sectorului avicol reprezintă, de asemenea, o rezervă însemnată de creștere a veniturilor cooperativelor.Realizarea sarcinilor în domeniul creșterii animalelor depinde în mare măsură de asigurarea cantitativă și calitativă â necesarului de furaje.• Exemplul a numeroase cooperative agricole dovedeș'te că producția pășunilor și fînețe- lor naturale poate spori prin îmbunătățirea și folosirea lor rațională. La din -Batăr Crișana, Lunca Totea, Sibișel, Sub- cetate. regiunea Hunedoara, Semenic-Banat, Dealul Sa- șului-Argeș și altele, s-au realizat 20 000;—?5 000 kg de masă verde la' hectar. în condițiile obținerii unor producții medii de 8 000—10 000 kg de masă verde, posibile de realizat, cele aproximativ 2 200 000 ha de

cooperativeleTăud — regiunea pe pășunile din

port just între fondul de acumulare și fondul de consum. Cooperativele agricole din comunele Negrești-Iași, Vinerea- HunedOara, „23 August" Ma- glavit-Oltenia și altele au repartizat în medie, în ultimii ani, pentru fondul de acumulare mai puțin de 6—7 la sută din veniturile bănești. Aceasta explică de ce asemenea cooperative bat pasul pe loc, deși condițiile de care dispun le-ar permite să înregistreze un progres rapid, să se consolideze din punct de vedere economic și să asigure o viață tot mai bună membrilor lor. Uniunile vor trebui să îndrume permanent cooperativele agricole în vederea creșterii a- verii obșteștiAșa cum prevede proiectul de statut, retribuirea membrilor cooperatori se va face pe bază de zile-muncă, în raport cu cantitatea și calitatea muncii,'în funcție de producția realizată. Pe lîngă retribuția în zile-muncă, în multe cooperative, s-a încetățenit și dă bune rezultate retribuirea suplimentară. în cooperativa agricolă din Nădlac, raionul Arad, de pildă, aplicîndu-se retribuția suplimentară, „ la cultura porumbului s-a obținut pe 1 100 ha o producție medie de 4 511 kg de porumb-boabe la ha. Brigada nr. 1 a obținut pe 137 ha 10 170 kg de porumb- știuleți la ha. Pentru munca depusă, membrii brigăzii au primit ca plată suplimentară 17 vagoane de porumb-știuleți, în afară de ce au obținut pentru zilele-muncă efectuate. A- plicarea și generalizarea retribuirii suplimentare în toate cooperativele și în toate sectoarele de activitate trebuie să ducă la creșterea producției prin participarea mai activă a cooperatorilor la procesul de producție și îmbunătățirea calității lucrărilor efectuate.Una dintre sarcinile principale ale cooperativelor agricole și ale uniunilor cooperatiste este educarea cooperatorilor în spiritul atitudinii socialiste față de muncă, al apărării și dezvoltării proprietății obștești, al întăririi disciplinei. De asemenea, vor trebui să dea o atenție deosebită îmbunătățirii activității culturale, artistice și sportive. în acest scop, uniunile cooperatiste trebuie să colaboreze cu sfaturile populare, organizațiile U.T.C., comitetele sindicale, comisiile de femei, și alte organizații de masă. Uniunile cooperatiste au datoria să solicite în permanență sprijinul intelectualității satelor în acti- vițatea cultural-educativă.Numeroși țărani au făcut propuneri în adunările generale ale cooperativelor de a se organiza în fiecare toamnă „Sărbătoarea recoltei". Considerăm că Uniunea Națională trebuie să studieze posibilitatea instituirii „Zilei recoltei", care să se sărbătorească în fiecare an, în toate regiunile țării, în toate unitățile agricole, socialiste și în toate satele noastre.
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Raport cu privire la proiectul de statut Discuții la problemele cuprinse

al cooperativei agricole de producție în ordinea de zi
prezentat de tovarășul Dumitru Tudose

Cuvîntul tovarășului 
Ion Spătărelu,

Congresul de înființare a Uniunii/Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, exprimînd voința și adeziunea întregii țărănimi cooperatiste, are înscris în programul său de lucru și adoptarea noului statut al cooperativei agricole de producție.De-a lungul anilor și, mai ales, după încheierea cooperativizării agriculturii, în activitatea cooperativelor s-au produs schimbări importante, A crescut și s-a consolidat proprietatea cooperatistă, s-au dezvoltat ramurile de producție, s-au extins și au devenit mai complexe relațiile economice ale cooperativelor agricole în cadrul economiei naționale, ș-a acumulat o valoroasă experiență în conducerea activității cooperativelor, în organizarea producției și a muncii, în aplicarea principiului cointeresării materiale.Statutul model, elaborat în anul 1953. în condițiile desfășurării cooperativizării agriculturii, cuprinde prevederi depășite; care, în etapa actuală, nu mai pot asigura dezvoltarea în continuare a agriculturii cooperatiste. Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român a subliniat necesitatea elaborării unui nou statut care să corespundă condițiilor create după încheierea cooperativizării, să asigure dezvoltarea forțelor de producție și consolidarea continuă a relațiilor socialiste de producție în agricultură.Dînd Viață acestor indicații, plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român din noiembrie 1965 a stabilit principiile fundamentale ale noului statut. Pe această bază, Comisia de organizare a Congresului, cu sprijinul direct al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., a studiat și sintetizat experiența acumulată, a consultat un mare număr de țărani cooperatori și specialiști și a elaborat proiectul noului statut.în dezbaterile care au avut Ioc în adunările generale ale cooperativelor agricole, în conferințele de constituire a uniunilor cooperatiste, țărănimea și-a exprimat adeziunea deplină față de proiectul noului statut, încrederea și hotărîrea ei de a urma neabătut politica partidului. Lă aceste adunări și conferințe au fost făcute 7 500 de propuneri care privesc proiectul de statut al cooperativei agricole de producție. O bună parte a propunerilor se referă la întărirea rolului a- dunării generale, dezvoltarea proprietății cooperatiste, îmbunătățirea conducerii și organizării producției, a activității social-culturale. în lumina acestor propuneri valoroase, Comisia de organizare a adus o seamă de îmbunătățiri proiectului de statut, care este supus dezbaterii și aprobării Congresului. Dezbaterile, propunerile de îmbunătățire dovedesc în mod grăițor că la elaborarea proiectului noului statut au participatmasele largi de țărani cooperatori.Vorbitorul s-a referit, în continuare, la prevederile proiectului de statut care definesc
efectiv

natura cooperativei agricole, scopul și rolul ei în economia națională. Această formă socialistă de organizare a producției agricole și-a dovedit pe deplin superioritatea față de mica gospodărie țărănească.Cooperativa agricolă de producție are drept obiectiv cultivarea în comun a pămîntului, folosirea pe scară largă a mecanizării, chimizării, irigațiilor, a științei și tehnicii înaintate, pentru obținerea unor producții din ce în ce mai mari, în scopul creșterii continue a bunăstării țărănimii, ridicării social-culturale a satului la un nivel tot mai inalt de civilizație, asigurării cu produse agricole necesare tuturor oamenilor muncii, întregii societăți.Prin întreaga sa activitate, cooperativa agricolă de producție își aduce contribuția la realizarea sarcinilor stabilite de Partidul Comunist Român, pentru desăvîrșirea construirii socialismului în patria noastră, întărește alianța între clasa muncitoare — clasa conducătoare a societății — și țărănime, contribuie la creșterea conștiinței socialiste a țărănimii. Partidul și statul acordă un puternic sprijin cooperativelor agricole în vederea consolidării lor econo- mice-organizatorice, prin dez- voVarea continuă a bazei teh- ni o-materiale a agriculturii, așezarea relațiilor dintre stat și țărănime pe baze comerciale, cointeresarea cooperativelor agricole în sporirea producției, a volumului contractărilor.Proprietatea cooperatistă reprezintă izvorul dezvoltării cooperativei agricole si al ridicării bunăstării membrilor cooperatori, deoarece ea asigură folosirea rațională a pămîntului, a celorlalte mijloace de producție și a forței de muncă, prih introducerea tehnicii înaintate, organizarea, și retribuirea muncii potrivit principiilor socialiste. Folosind mijloacele lor proprii și ajutorul multilateral al statului, cooperativele agricole au sporit an de an proprietatea cooperatistă.Potrivit condițiilor create după încheierea cooperativizării' agriculturii. proiectul noului statut reglementează într-un chip nou și unitar atribuirea lotului de teren — proprietate cooperatistă. Lotul primit în folosință personală, cultivat rațional, asigură membrilor cooperatori însemnate venituri suplimentare. Pentru atribuirea lotului se stabilește drept criteriu principal participarea la muncă în cooperativa agricolă. în lumina acestui criteriu, adunarea generală a fiecărei cooperative a- gricole hotărăște atribuirea loturilor familiilor care îndeplinesc minimum de zile-muncă. De asemenea, tot ea fixează mărimea lotului, care poate fi pînă la 30 de ari, în funcție de condițiile concrete din fiecare cooperativă agricolă și de modul de folosință a pămîntului. De foarte mare importanță pentru dezvoltarea cooperativei agricole este prevederea potrivit căreia atribuirea de noi Ioturi nu trebuie să ducă la diminuarea suprafeței agricole proprietate obștească.Proprietatea personală a țăranilor cooperatori — formată din casa de locuit și construcțiile gospodărești anexe, împreună cu terenul pe care se află acestea, curtea respectivă, a cărei suprafață este stabilită în proiectul de statut, animalele de producție și inventarul mărunt, precum și din producția obținută de pe lotul a- tribuit în folosință — este garantată și apărată prin prevederile Constituției Republicii Socialiste România.Activitatea tot mai complexă pe care o desfășoară cooperativele necesită îmbunătățirea conducerii și lărgirea democrației cooperatiste, în acest scop, proiectul nou-

In continuare, vorbitorul a subliniat importanța prevederilor proiectului noului statut referitoare la permanentizarea brigăzilor, organizarea muncii în cadrul echipelor, pe grupe de cooperatori, pe grupe de familii, sau chiar familii, așa
lui statut prevede: creșterea rolului adunării generale, singura în măsură să hotărască asupra întregii activități economice, organizatorice și social-culturale a cooperativei, îndeplinirea hotărîrilor adunării generale, respectarea democrației cooperatiste și apli- cum. hotărăște adunarea gene- carea neabătută a principiului conducerii colective asigură dezvoltarea inițiativei creatoare și a spiritului' gospodăresc al membrilor cooperatori.O serie de propuneți făcute de țăranii cooperatori întregesc prevederile cu privire la roiul adunării generale, apreciat că propunerile vind aprobarea planului dezvoltare în perspectivă, gerea comisiei de revizie comisiei de judecată, și participarea la acțiunile de întrajutorare sau asociere, sînt hotărîri de o deosebită importanță care trebuie luate în adunările generale cu majoritatea de două treimi din voturile membrilor cooperatori.După ce a subliniat importanța pregătirii temeinice a problemelor care se prezintă m adunarea generală, cît și necesitatea îndeplinirii riguroase a hotărîrilor adoptate, vorbitorul a spus : Proiectul noului statut stabilește cu claritate atribuțiile consiliului de conducere. Acesta trebuie să asigure respectarea prevederilor statutare, să răspundă de executarea hotărîrilor luate de adunarea generală, să se preocupe în permanență de dezvoltarea și apărarea avutului Obștesc, să organizeze munca pentru realizarea planului de producție, să prezinte în fața adunării generale dări de seamă anuale și trimestriale.Adunarea generală și consiliul de conducere au ia baza activității lor principiul muncii colective, ceea ce creează condițiile unei activități rodnice, manifestării din plin a. gindirii colective, a inițiativei și răspunderii personale ă cooperatorilor.Referindu-se lâ drepturile și îndatoririle membrilor cooperatori, prevăzute in proiectul noului statut, vorbitorul a subliniat necesitatea respectării cu rigurozitate a acestora ---' condiție esențială pentru burta desfășurare a întregii activități în cooperativa agricolă.In proiectul noului statut — ca expresie a lărgirii democrației cooperatiste, a întăririi disciplinei și răspunderii in muncă — s-a prevăzut constituirea comisiei de judecată. Pe baza acestei prevederi, în toate cooperativele agricole a- dunările generale au ales aceste comisii.Pentru a ridica eficiența economică a producției este nevoie de îmbunătățirea continuă a formelor și metodelor planificării, în funcție de condițiile și cerințele de dezvoltare a cooperativei agricole, de interesele membrilor cooperatori și necesitățile economiei naționale. întrucît în toate cooperativele, pe baza directivelor Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Român, s-au întocmit și se dezbat planurile de dezvoltare a unităților respective în următorii 5 ani, este necesar ca. în lumina sarcinilor și hotărîri- lor ce vor rezulta din Congresul nostru, consiliile de Conducere, cu ajutorul uniunilor cooperatiste, să definitiveze aceste planuri. Elaborarea planurilor anuale de producție se face pe baza planurilor de perspectivă ale fiecărei cooperative agricole de producție.O mare importanță are prevederea cuprinsă în proiectul noului statut privind posibilitatea ca fiecare cooperativă agricolă să poată participa, în asociere cu altele și cu o sel’ie de organizații de stat, la lucrări de interes comun, menite să contribuie la valorificarea rezervelor pe care le au cooperativele agricole pentru creșterea producției.

S-a pride aleși a precum

rală.Cointeresarea materială membrilor cooperatori în zultatul muncii lor constituie un puternic stimulent pentru creșterea producției și a productivității muncii. In decursul anilor, paralel cu întă- zilei-muncă, a supli- strîns către rezul-
rirea rolului fost extinsă retribuirea mentară care leagă mai veniturile realizate de membrii cooperatori de țațele obținute în producție, contribuie atît la creșterea producției, cît și Ia valorii zilei-muncă. evidențiază cît de importantă este generalizarea retribuirii suplimentare în toate cooperativele agricole.în dezbaterile care au avut loc, țăranii cooperatori au apreciat prevederea statutară care arată că prin cointeresarea materială trebuie înțeleasă nu numai stimularea celor care muncesc bine, ci și răspunderea materială a celor ce se fac vinovați de neîndepli- nirea producțiilor stabilite.Ridicarea nivelului retribuirii muncii în cooperativa agricolă este organic legată de folosirea rațională a zilelor- muncă. Bine procedează cooperativele agricole care prin organizarea și normarea judicioasă a muncii urmăresc folosirea zilelor-muncă în scopuri direct productive.Ritmul dezvoltării economice a cooperativelor agricol? și ridicarea nivelului de trai, al membrilor cooperatori depind atît de creșterea producției, eiț și de repartizarea ei judicioasă. Dispunînd de un volum de producție mai mare, fiecare cooperativă agricolă este în măsură să asigure, în condițiile unei juste repartiții, creșterea fondului de acumulare, pe de o parte, și a fondului de consum, pe de altă părte.Referindu-se la însemnătatea creării uniunilor coope-

delegat al Cooperativei 
Gheorghe Doja",

Agricole de Producție 
regiunea București

ridicarea Aceasta Aduc Congresului de constituire a Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție salutul călduros și urările de succes deplin din partea țăranilor cooperatori din comuna Gheorghe Doja, raionul Slobozia.CU mîndria de a ne ști părtași activi la tot ce. schimbă mereu în mai bine viața întregului nostru popor, noi. am dezbștut și ne-am însușit ho- țărîrile Plenarei C.C. al P.C.R. din noiembrie 1965, proiectele de . statut al cooperativei agricole, ale Uniunilor cooperatiste, precum și al Casei pensii, în fiecare rîhd, în fiecare prevedere a acestor importante documente noi văzut oglindite propriile noastre interese și năzuințe,' am văzut încă o dată că între cuvîntul și faptele partidului există o Strînsă legătură. A- cest lucru se desprinde clar și din expunerea ce ne-a fost prezentată qzi, de către tovarășul Nicolae Ceaușescu.Partidul nostru analizează în fiecare perioadă, ce măsuri corespund stadiului în care se află procesul nostru de înaintare pe calea desăvârșirii construcției socialismului, vede ce forme și metode și-au pierdut eficacitatea și, în funcție de condițiile și sarcinile noi ce apar, el pfo- pune acele măsuri și hotărîri tarea creării uniunilor coope- .raliate.' vorbitorul a arătat 6ă Pe.-ca«S..>e ee»e-viața, prunca,.

de
am

sfatul și îndrumarea organelor de partid, la care s-au adăugat hărnicia membrilor noștri cooperatori, am reușit să înscriem numele cooperativei „Gheorghe Doja“ pe un loc fruntaș în regiunea București. Noi, foști argați pe pă- mînturile moșierilor de altă dată, sîntem astăzi stăpînii cîmpiei noastre mănoase a Bărăganului, pe care prin folosirea tractoarelor și mașinilor agricole, a metodelor a- vansațe, prin irigații și folosirea îngrășămintelor am forțat-o să ne. dea o producție care înainte era de neconceput pe aceste meleaguri. Această noțiune de stăpîn are în zilele noastre o semnificație adînca pe care partidul nostru ne-a ajutat să o înțelegem; să fim mîndri de ea. Stăpînul averii obștești de 13 milioane lei a cooperativei noastre este adunarea generală a membrilor cooperatori. Acestui stăpîn colectiv și înțelept îi datorăm succesele cu care ne mîndrim astăzi.Pornind de la condițiile existente în cooperativa noastră, am dezvoltat în primul i-înd producția de cereale. In 1965, la grîu am obținut o producție medie de 2 820: kg la hectar, iar la porumb 3 600 kg. Creșterea animalelor, sector care oglindește caracterul multilateral și dezvoltării unei moderne aduce cooperativei noastre un venit de peste 2 500 000 lei anual.După ce a arătat că veniturile obținute din vînzarea produselor contractate s-au ridicat anul trecut la 12 400 OO0 lei ‘— revenind la suta de hectare 365 000 lei; că valoarea z’ilei-muncă a ajuns ia 52 lei din care 36 în numerar ; că la aceasta s-a adăugat suma de 650 000 lei acordată cooperatorilor drept retribuție suplimentară, vorbitorul a spus : Să vină oricine dorește la noi și să vadă ce înseamnă socialismul în viața de toate zilele. Dimineața pe ulițele noastre trec țăranii cooperatori în eonvoaie pe biciclete și motociclete spre locurile lor de mtocă-, în casele.. lor, radiopl, mobila eieȘțâhta, cărțile și hi’a-

intensiv al agriculturi

să fie folosiți cu mai multă grijă, să fructifice cit mai mult ?Fiind probleme care priveau bunul mers al întregii cooperative agricole, consiliul de conducere, îndrumat de comitetul de partid,, s-a sfătuit cu , întreaga masă de cooperatori, care au hotărît, și bine au ho- tărît, să investească mijloacele noastre financiare și materiale numai în obiective și activități strict productive.Vorbitorul a arătat, că producția de grîu obținută în 1965 a fost dublată față de cantitatea planificată. în adunare, cooperatorii au hotărît să suplimenteze cantitatea repartizată la ziua-muncă cu 340 tone și să vîndă statului peste prevederile contractuale— 700 tone. Foarte bine, am zis în adunare. Vindem statului peste cele ce ne propusesem 700 tone. Dar cu banii ce facem ?. îi împărțim pe toți la ziua-muncă? Nu, au. zis cooperatorii după o chibzuială matură. îi investim în zootehnie, sector care aduce venituri mari, în tot timpul a- nului. Așa am făcut, și noi sîntem convinși că am procedat bine. în ultimii cinci ani— a spus vorbitorul — am investit numai în zootehnie suma de 2 297 000 lei. Numai în 1965 am realizat aproape 3 milioane de lei venituri. Din totalul veniturilor la suta de hectare, cele provenite din zootehnie reprezintă circa 30 la sută.Partidul nostru nu o dată a atras atenția ca fondurile de investiții să fie utilizate cît mai rațional, cu maximum de eficiență. Degeaba aloci milioane de lei pentru acumulări,

dacă aceste milioane sini folosite în lucrări; nerentabile, care nu-s de cea mai arzătoare trebuință. Eu cred că și în privința investițiilor își are deplin temei zicala : „să masori de o sută de ori, să tai o dață“.Iată de ce, atunci ,cînd se pune problema investițiilor în cooperativa noastră, cu toții chibzuim cu grijă și ne întrebăm : este rentabilă treaba pențru care cheltuim banii ; ce venituri vom obține ?Veniturile obținute, an de an, s-au oglindit în viața de fiecare zi a țăranilor coopera- ' tori din Pechea. Traiul lor este din ce în ce mai îndestulat, nivelul de cultură, preocupările sînt altele decît ale generațiilor din trecut, argati din tată în fiu prin aceste locur*.Cit privește înființarea Casei de pensii a cooperatorilor, îngăduiți-mi să mă folosesc aici de vorbele rostite in adunarea generală de la noi de un cooperator în vîrstă, pe nume Gheorghe Delegeanu : ,.Am de gînd să lucrez mulți ani, cît mă vor ține puterile, în cooperativa agricolă. Noi ăștia, mai în etate, muncim azi din toată inima cînd știm că bătrînețea ce ne așteaptă nu ne întunecă gîndul“.Cuvintele lui Gheorghe De legeanu sînt cuvinte simple și adevărate ce stau pe buzele și în inimile tuturor Cooperatorilor care sînt hotărîți ca, sub conducerea partidului, să muncească cu toate forțele pentru mărirea continuă a rodniciei pămîntului, pentru înflorirea agriculturii noastre socialiste.
Cuvîntul tovarășului 

Sabin
delegat al Cooperativei 

din comuna Biled,

acestea corespund cerințelor ' Âpoi'părtidul nostru trece și se sfătuiește cu poporul, îi solicită experiența în acțiunile pe care vrea să le întreprindă.Cooperativa agricolă, pe care o reprezint la Congres, se află situată jn inima Bărăganului,. 'avînd șase ani de existență. în acest răstimp te-

dezvoltării agriculturii noastre cooperatiste. Ținînd seama de roluț uniunilor, de faptul, că ele exprimă interesele țărănimii cooperatiste, pe baza proiectului noului statut toate cooperativele agricole au hotărît în unanimitate asocierea la uniuhile cooperativelor a- gricole de producție.Comisia de organizare, ana- lativ scurt, datorită sprijinu- lizînd propunerile care s-au făcut, în adunările generale,, conferințele raionale și regionale, a completat cu noi prevederi și precizări proiectul inițial al noului statut și, sub această formă, este prezentat Congresului. Un număr însemnat de alte propuneri, care privesc problemă legate de organizarea și retribuirea muncii, sarcinile și atribuțiu- nile brigadierilor, șefilor de echipă și altele, vor fi incluse în regulamentele, recomandările și instrucțiunile pe care le va elabora Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție. în urma dezbaterilor și propunerilor ce vor rezulta din Congresul nostru, urmează să definitivăm și să adoptăm noul statut al cooperativei agricole.Adoptarea statutului — legea de bază a cooperativei a- gricole de producție — constituie un eveniment de mare însemnătate în dezvoltarea agriculturii cooperatiste. Aplicarea lui, în funcție de condițiile concrete, respectarea cu strictețe a prevederilor sale vor asigura ridicarea nivelului de trai al țărănimii cooperatiste, creșterea contribuției cooperativelor agricole la dezvoltarea continuă a economiei noastre socialiste.

---- ltrucăc ți ie șSlars-Ș nâ bună fac viața oamenilor plăcută, deosebită ca de la cer la pămînt de viața noastră de ieri.Asigur conducerea partidului că țăranii noștri cooperatori nu-și vor precupeți eforturile pentru a contribui din plin la dezvoltarea agriculturii noastre, la înflorirea scum- lui Op unilateral acordat de pei noastre patrii Republica statul nostru, avînd mereu Socialistă Româriia.
Cuvîntul tovarășului 

Ion Negoiță,
delegat al Cooperativei Agricole de Producție 
,>11 Iunie" din comuna

Experiența cooperativei noastre demonstrează că păstrarea unui raport echilibrat între fondul de acumulare și

Pechea, regiunea Galațicel de consum dă posibilitatea reproducției lărgite, sporirii continue a veniturilor cooperativei și deci ale membrilor săi.Iată, dd pildă, cum au evoluat de-a lungul a cinci ani (între 1961—1965) cei mai importanți indicatori din planurile noastre de producție : valoarea investițiilor în acest răstimp a crescut de la 22 800 lei, la aproape 70 000 de lei la suta de hectare, iar mărimea averii obștești la suta de hectare de la 170 000 lei, la peste 350 000 lei. O dată cu aceasta au crescut veniturile obținute și retribuirea zilelor-muncă. Astfel, veniturile bănești la suta de hectare au sporit de la 119 000 lei în 1961 la 245 000 lei în 1965, iar retribuirea zilei-muncă de la 24,50 Ta 39,40 lei.Cum am făcut noi ca banii

Proiectul de statut al cooperativei agricole, precum și proiectele de statut ale uniunilor cooperatiste și al Casei de pensii, au fost primite cu deosebită satisfacție și dezbătute cu viu interes de către țăranii cooperatori români, germani și maghiari din comuna noastră care văd în măsurile luate atenția deosebită pe care Partidul Comunist Român o a- cordă dezvoltării continue ă agriculturii.Cooperativa noastră este a- șezată în plină cîmpie bănățeană, pe așa-numita „Șosea a milionarilor" cîntată în proza și versurile scriitorilor noștri, cu holde mănoase, cu cooperatori harnici și pricepuți în meșteșugul obținerii de producții sporite. Prin munca u- nită a țăranilor cooperatori, a- vînd în permanență sprijinul statului, cooperativa noastră, a . obținut rezultate bune în sporirea producției agricole. în 1965 am realizat la hectar 3 262 kg .de grîu, 4 866. kg de porumb boabe și 31 000 kg de sfeclă de zahăr. Avem și un sector zootehnic bine dezvoltat: 3 000 de porci, 1040 de bovine din care 534 vaci și ju- ninci, iar producția de lapte a crescut la 2 800 litri pe cap de vacă furajată.Realizarea de producții tot mai mari și, ca urmare, creșterea veniturilor ne-au permis

Bec,
Agricole de Producfie 
regiunea Banatsă alocăm la fondul de acumulare sume importante. Averea obștească este în prezent de 22 000 000 de lei, iar valoarea zilei-muncă a fost în anul 1965 de 30 de lei, dintre care 19 lei în numerar.Așa cum se spune în Banat „noi ni-s făloși cu rezultatele pe care le-am obținut“, însă trebuie s-o recunoaștem că ele nu sînt încă pe măsura condițiilor și posibilităților pe care le avem, a bazei materiale care ne-a fost pusă la dispoziție de către stat. Avem încă mari rezerve pe care nu le-am pus suficient în valoare. O bună parte din terenul cooperativei noastre are o așezare joasă, din care cauză suferă de exces de umiditate. în acest an — ca să dau un exemplu — pe circa 290 de hectare a trebuit să trecem la scurgerea a- pelor care bălteau. Pericolul nu este încă înlăturat. Stă în puterea noastră să înlăturăm acest neajuns. Sub îndrumarea și cu ajutorul Uniunii cooperatiste raionale, cooperatorii din Biled și vecinii noștri din Be- cicherecul Mic, Dudeșții Noi și Satchinez, ne vom uni forțele, ca în cel mai scurt timp să executăm lucrările de desecări, să ridicăm fertilizarea sutelor de hectare care în prezent nu ne dau ceea ce noi dorim. Paralel cu acțiunea de desecări ne vom îngriji să extindem suprafețele irigate, folosind în acest scop pînza de apă freatică ce se găsește la adîncime mică.Producem și putem produce mai mult porumb, cu un preț de cost scăzut. Avem posibilități să sporim producția de furaje prin extinderea suprafețelor cultivate cu lucernă irigată, Să folosim mai rațional producția secundară pe care o obținem de Ia cultura cerealelor. Ținînd seama de toate a- ceste condiții, ne-am propus, în planul de perspectivă, să dezvoltăm mai mult sectorul zootehnic.
După cum cunoașteți și dv., 

de. curînd am avut cinstea să

(Continuare în pag. a Vl-a)

(Urmare din pag. I)Salutăm, de asemenea, cu deosebită satisfacție prezența la acest Congres a membrilor Consiliului de Stat și ai Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste România. (A- plauze puternice).Adresăm un cald salut tuturor invitaților, oameni de știință și cultură, muncitori și specialiști din industrie și a- gricultură, activiști de partid și de stat care participă la Congres. (Aplauze).Noi vedem în această înaltă și largă participare la lucrările Congresului nostru interesul viu pe care întregul popor îl poartă agriculturii socialiste, dezvoltării ei continue pe drumul arătat de partid.La lucrările Congresului nostru participă, de asemenea, ca invitați, reprezentanți ai țăranilor cooperatori din țările socialiste. Exprimînd gîndurile și sentimentele dele- gaților la Congres, adresăm un salut frățesc tuturor delegațiilor de peste hotare. (Aplauze).Delegației din Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, condusă de tovarășul Plotr Ivanovici Morozov, locțiitor al

ministrului agriculturii al Uniunii Sovietice (Aplauze) ; delegației din Republica Populară Chineză, condusă de tovarășul Cen Ciao-sian, adjunct al ministrului agriculturii al Republicii Populare Chineze (Aplauze); delegației Republicii Populare Bulgaria, condusă de tovarășul Marin Vacikov, membru al C.C. al P. C. Bulgar, ministrul producției agricole din Republica Populară Bulgaria (Aplauze) ; delegației din Republica Democrată Germană, condusă de tovarășul Bruno Kiesler, șeful secției agrare a C. C. al P.S.U.G. (Aplauze) ; delegației din Republica Socialistă Cehoslovacă, condusă de tovarășul prof. dr. Koloman Boda, membru supleant al C.C. al P. C. din Cehoslovacia, împuternicit al Consiliului Național Slovac pentru agricultură (Aplauze); delegației din Republica Populară Albania, condusă de tovarășul Llambro Duka, președintele Departamentului agriculturii de pe lîngă Consiliul de Miniștri ; (Aplauze); delegației din Republica Populară Polonă, condusă de tovarășul Jan Klecha. membru al Comisiei de revizie

Prima zia P.M.U.P., locțiitor al șefului Secției agrare a C. C. al P.M.U.P. (Aplauze) ; delegației din Republica Populară Ungară, condusă de tovarășul Andras Klenczner, adjunct al ministrului agriculturii, membru al Consiliului Național al Cooperativelor de producție (Aplauze) ; tovarășului Giăn Du Hoan, membru al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, ambasadorul R. P. D. Coreene în Republica Socialistă România (Aplauze) ; delegației din Republica Populară Mongolă, condusă de tovarășul Suga- rragcia Cedendorjin. adjunct al ministrului agriculturii al R. P. Mongole (Aplauze).Congresul va dezbate cele mai actuale probleme ale cooperativelor agricole din țara noastră și va stabili noi măsuri pentru continua lor dezvoltare. Congresul urmează să înființeze Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole din țara noastră și să a-

leagă organele ei de conducere, să aprobe statutele elaborate de Comisia de ofganizare care au fost date publicității și dezbătute de masa largă a țăranilor cooperatori. Sîntem încredințați că prezentul Congres își va îndeplini înalta sa chemare. Prin hotărîrile sale el, își va aduce contribuția la înfăptuirea istoricelor hotărîri ale Congresului al IX-lea al Partidului . Comunist Român, la propășirea continuă a societății noastre socialiste.Țrecîndu-se apoi la alegerea organelor de lucru ale Congresului, delegații au ales în unanimitate prezidiul, format din 95 de delegați, comisia de validare, secretariatul, comisia de amendamente la proiectele de statute și de redactare a actului constitutiv al Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole, comisia de redactare a proiectului de hotărîre.
Congresul a adoptat urmă

toarea ordine de zi:1. — Raport cu privire la

sarcinile uniunilor cooperati
velor agricole de producție 
pentru creșterea producției ve
getale și animale, pentru dez
voltarea și întărirea continuă 
a cooperativelor agricole de 
.producție.2. — Raport cu privire la 
proiectul de Statut al coopera
tivelor agricole de producție.

3. — Raport cu privire la 
proiectul de Statut al Casei de 
pensii și la -sistemul de pensio
nare a membrilor cooperative
lor agricole de producție.

4. — Alegerea Consiliului 
Uniunii Naționale a Cooperati
velor Agricole de Producție șl 
a Comisiei de revizie.

Primit cu puternice aplauze a. 
luat cuvirilul tovarășul NiCOlae 
Ceaușescu, secretar general al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Roman.

Urmărită cu deosebit inte
res. expunerea a fost subliniată 
in repetate rînduri de vii și 
puternice aplauze. La încheie- 
ica expunerii, întreaga asisten
ță ovaționează îndelung.

în continuare, ședința este

condusă de tovarășul. Vasile 
V aida.

Tovarășul Vasile Vîicu pre
zintă Raportul cu privire la sar
cinile uniunilor cooperativelor 
agricole de producție pentru 
creșterea producției vegetale și 
animale, pentru dezvoltarea și 
Întărirea continuă a cooperati
velor agricole.

Prima parte a ședinței de 
după-amiază a fost prezidată 
de Maria Zidaru, Erou al Mun
cii Socialiste, președinta coo
perativei agricole de producfie 
din satul Păulești, regiunea 
Maramureș.

Au început discuțiile la pro
blemele cuprinse in ordinea de 
zi. Au.luat cuvîntul delegații: 
Ion Spătărelu — cooperativa a- 
gricolă de producție din comu
na Gheorghe Doja, regiunea 
București, Ion Negoiță — coo
perativa agricolă de producție 
din comuna Pechea, regiunea 
Galați, Sabin Bec — coopera
tiva agricolă de producție din 
comuna Biled, regiunea Banat. 
Gheorghe Tirșe, — cooperati
va agricolă de producție din

comuna Ghirnogeni, regiunea 
Dobrogea, losii Varga, — coo
perativa agricolă de producfie 
din comuna Pir, regiunea Mara
mureș, Minodora Ciobanu, — 
cooperativa agricolă de pro
ducție din comuna Săveni, re
giunea Suceava, Marin Podo- 
lan. — cooperativa agricolă de 
producție din comuna Balta Să
rată, regiunea Argeș, Ion 
Teșu, — Uniunea regională a 
cooperativelor agricole de pro
ducție Ploiești, Gheorghe Mal
tei, — cooperativa agricolă de 
producție din comuna Țibu- 
cani, regiunea Bacău, Petre Mi- 
halache, — cooperativa agri
colă de producție din comuna 
Tîrzii, regiunea Iași, Ion Del- 
cea, directorul stațiunii de ma
șini Și tractoare-Cîrcea, — U- 
niunea raională Craiova, re
giunea Oltenia.A doua parte a ședinței de 
după-amiază a fost prezidată 
de Teodor Maghiar, Erou al 
Muncii Socialiste, președintele 
cooperativei agricole de pro
ducție din comuna Mădăraș, 
regiunea Crișana.

Tovarășul Dumitru Tudose, 
Erou al Muncii Socialiste, pre
ședintele cooperativei agricole 
din comuna Stoicănești, regiu
nea Argeș, membru ăl Comisiei

de organizare a congresului, a 
prezentat Raportul cu privire 
la Proiectul de Statut al coo
perativei agricole de produc
ție.

La discuții, au luat apoi 
cuvîntul Gheorghe Necula, 
prim-secretat al Comitatului re
gional de partid București, 
Gheorghe Goina, delegat al U- 
niunii regionale a cooperative
lor agricole de producție — 
Crișana, LaurențiU Sop, — coo
perativa agricolă de ■ producție 
din comuna Alțina, relgiunea 
Brașov, Mihai Marinescu, mi
nistrul industriei construcțiilor 
de mașini, Paul Kereki, — coo
perativa agricolă de producție 
din comuna Mihai Viteazu, re
giunea Cluj, Ion Moldovan, — 
cooperativa agricolă de produc
ție din Reghin, regiunea Mureș 
Autonomă Maghiară și Simion 
Uscat, — cooperativa agricolă 
de producție Cilnic, regiunea 
Hunedoara.

Lucrările Congresului: con
tinuă. i ■

★

Prima parte a ședinței de di
mineață a fost transmisă de po
sturile noastre de radio și tele
viziune.

(Agerpres)



(Urmare din pag. a V-a)fim vizitați de conducătorii de partid și de stat. Pentru noi, a- precierea rezultatelor obținute, făcută de către tovarășul Nic'olaeCeaușescu, constituie o mîndrie și în același timp un îndemn pentru realizarea unor producții și mai mari. Secretarul general al C.C. al P.C.R. ne-a atras atenția, pe bună dreptate, că în planul de perspectivă figurau și cîteva cifre, indici,, pe . care i-am și atins,

dîndu-ne sfaturi prețioase pentru punerea în- valoare a posibilităților de care dispune cooperativa noastră.Asigurăm conducerea partidului și statului că ne vom călăuzi permanent de aceste indicații, că vom face totul spe a obține producții tot mai mari, pentru a asigura astfel creșterea bunăstării membrilor noștri cooperatori și a contribui la asigurarea nevoilor economiei noastre naționale.

aCuvîntul tovarășei 
Minodora Ciobanu,

Agricole de Producjie 
Săveni, regiunea Suceava

delegat al Cooperativei

Cuvîntul tovarășului 
Gheorghe Tîrșe, 

delegat al Cooperativei Agricole de Producție 
Chirnogeni, regiunea Dobrogea

Cooperatorii comunaChirnogeni, raionul Negru Vodă, au simțit din plin ajutorul permanent și multilateral al partidului și statului nostru. Mărturie sînt cele proape • 2 000 000 lei credite termen lung primite de înființarea cooperativei pînă acum, cele 43 tractoare, 24 combine și alte mașini care lucrează în prezent pe ogoarele noastre, cele 410 tone de îngrășăminte chimice cumpărate numai în anul trecut, semințele selecționate și altele.Cooperativa noastră are o suprafață de peste 5 500 hectare. Datorită extinderii mecanizării .și folosirii unor cantități mai mari de îngrășăminte, executării tuturor lucrărilor la timp și la un înalt nivel agrotehnic, în anul trecut noi am obținut în medie la hectar 3 270 kg grîu, 3 650, kg porumb și 1 910 kg floarea-soarelui, ceea ce a însemnat o depășire simțitoare a planului de producție.Consiliul de conducere al cooperativei, la indicația organelor de partid și de stat, a acordat o atenție deosebită dezvoltării sectorului zootehnic. Producția animalelor a crescut în comparație cu anii din urmă. în anul trecut, de exemplu, am obținut în medie de la fiecare vacă cite 2 293 litri de lapte.Obținerea unor asemenea producții ne-a permis ca în anul trecut să vindem statului 3 002 tone de grîu și 3 036 tone de porumb, ceea ce a însemnat că din producția obținută la hectar am valorificat 1 766 kg de grîu și, respectiv, 1 959 kg de porumb.

a- pe la Și

Pe această bază, cooperativa noastră a obținut un venit bănesc total de 15 447 000 lei, cu 4 034 000 lei peste prevederile planului. Aceasta a făcut ca retribuția în numerar la ziua-muncă să crească de la 4,65 lei, cît era în 1958, la 43 lei în anul trecut. Totodată, veniturile sporite ne-au ajutat să lichidăm toate datoriile restante, astfel că în prezent folosim pentru cheltuieli numai fonduri proprii.în anul 1965 am repartizat pentru fondul de acumulare suma de 1 572 000 lei. Cooperativa noastră are în prezent un fond de bază în valoare de 13 440 000 lei, deci 265 000 lei la 100 hectare și o avere obștească de 18 781 000 lei, re- pfezentînd 368 000 lei la 100 hectare.în prezent, toți cooperatorii noștri cer să se valorifice cît mai multe produse în baza contractelor pe termen lung încheiate cu statul, pentru că s-au convins din experiență proprie de importanța acestora în consolidarea economi- co-organizatorică a cooperativei agricole și creșterea bunăstării lor materiale.Consider că e bine să amintesc din nou de măsurile pline de înțelepciune ale partidului și; statului nostru privind a- cordarea unor prețuri stimulative pentru produsele agricole. După un calcul sumar, la toate produsele valorificate în anul trecut noi am obținut în plus,, datorjtă prețurilor îmbunătățite, mai mult de 1 000 000 lei.Pentru că am vorbit mai mult de valorificarea produselor, aș vrea să mai arăt că în anii trecuți am avut unele greutăți din acest punct de vedere. Astfel, dacă în ceea ce privește preluarea laptelui, organele I.C.I.L. au mai lichidat din lipsuri, reprezentanții I.R.I.C.-ului vin uneori cu întîrziere, alteori nu mai' vin deloc ; se mai procedează uneori la încadrarea respunzătoare, mai ochi, a animalelor riile respective.Proiectul nouluicooperativei agricoie de producție, proiectele de statut ale Uniunilor cooperatiste și Casei de pensii,reprezintă nouă etapă de dezvoltare care pășesc cooperativele gricole.

Am ascultat cu atenție și interes expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu și raportul prezentat în fața noastră, a spus vorbitoarea, și mă declar de acord cu cele arătate aici. Țăranii cooperatori din Să- veni — a căror reprezentantă sînt — au dezbătut pe brigăzi, în adunarea generală și aprobat cu entuziasm, proiectele de statut ale cooperativei agricole, ale Uniunilor cooperatiste și Casei de pensii, în care văd perspectiva . largă ce se deschide înfloririi cooperativelor agricole, creșterii' bunăstării lor și a nivelului de civilizație a satelor noastre.Consider, a spus ea, deosebit de importantă aprecierea cuprinsă în proiectul de statut potrivit căreia, creșterea și întărirea proprietății cooperativei agricole este izvorul sporirii continue a producției vegetale și animale, al creșterii nivelului de viață al cooperatorilor. Aceasta reprezintă garanția dezvoltării pe o linie mereu ascendentă a unităților- noastre, fapt deplin verificat de practică. în cei aproape 17 ani de cînd a luat ființă cooperativa noastră,, avuția obștească B-ă dezvoltat necontenit și au crescut

totodată și veniturile cooperatorilor. Dacă în anul 1962 valoarea avuției obștești era numai de 3 milioane lei, a- ceasta a ajuns în prezent la 8,6 milioane lei, iar retribui- t rea zilei-muncă, în aceeași perioadă, a crescut de la 13 lei la 26 lei.Aceste succese își au puternice rădăcini în felul cum noi am reușit — în condițiile a- griculturii cooperativizate — să folosim sprijinul acordat de stat, forțele și înțelepciunea colectivă, capacitatea de muncă și experiența îndelungată a membrilor cooperatori.Probleme hotărîtoare ale dezvoltării cooperativei agricole, cum sînt cheltuirea fondurilor destinate investițiilor, extinderea mecanizării, valorificarea producției-marfă, ca și altele, au fost discutate larg cu masa de cooperatori, cu care prilej s-au făcut valoroase propuneri ce au dus la întărirea și dezvoltarea avutului obștesc. Pentru a rezolva multiplele și complexele probleme ce le ridică activitatea cooperativei noastre în prezent, componența consiliului prevăzută în vechiul statut, devenise insuficientă și de a- ceea adunarea generală a și ales.în noul an, încă 6 tovarăși în acest organ, care va putea acum să cuprindă mai bine sarcinile ce îi revin.Eu sînt întrutotul de acord cu noul sistem de retribuire prevăzut pentru cadrele de conducere. Noul sistem de retribuire leagă mai bine retribuirea noastră de activitatea de producție a cooperativei.în încheiere, vorbitoarea a spus : în numele membrilor cooperatori din Săveni, mulțumesc conducerii partidului nostru pentru grija ce ne-o poartă, prin elaborarea acestor mărețe planuri, care să ne conducă pe noi toți spre o viață mai îmbelșugată; mai fericită.

ședințe, care pleacă „cu căciula în mină" după piese de ' schimb la o bază de aprovizionare și desfacere. De cele mar multe ori este întîmpinat cu vorbe ca acestea : „Nu a- veți repartiție", „S-a terminat întreg stocul", „Veniți altădată" etc. Dacă asemenea cazuri se întîmplă în toiul campaniei, cu toate măsurile de prevedere luate, fiecare dintre dv. poate să-și imagineze că, grîul, porumbul, apa nu vor și nu pot lua în considerare asemenea pretexte, nu pot aștepta. De aceea consider că a sosit timpul să se pună la punct problema aprovizionării cu piese de schimb, utilaje și toate cele necesare cooperativelor agricole, precum

și problema reparării acestor mijloace. Vorbitorul a propus să se analizeze posibilitatea și să se ia măsuri pentru pregătirea de cadre calificate, în meseria de electrician, mecanic, motorist, mecanic de atelier etc., din rîndul membrilor cooperatori, absolut necesare în procesul de producție al cooperativelor agricole.în anul acesta, primăvara a sosit mai devreme. Profitînd de zilele frumoase, după minuțioase pregătiri, am însă- mînțat toate culturile din urgența I, am grăpat ogoarele în întregime, cît și culturile de toamnă și continuăm cu pregătirea pentru celelalte culturi.
Cuvîntul tovarășului 

Ion Teșu,
delegat al Uniunii regionale a Cooperativelor 

Agricole de Producție-Ploiești

neco- mult după în catego-statut alal o în a-
tovarășului

9

Iosif Varga,
Cuvîntul

delegat al Cooperativei Agricole de Producție 
din comuna Pir, regiunea Maramureșceste producții reprezintă o creștere de peste 30 la sută față de cele realizate în 1962.Prin crearea organelor de conducere a agriculturii cooperatiste se vor coordona mai bine eforturile cooperativelor pentru efectuarea unor acțiuni comune, cum ar fi de pildă la noi regularizarea Văii Erului, construirea unui complex avicol, precum și a unor centre de prelucrare și semiindustrializare a legumelor. Unele din problemele comune ale cole vor rezolvare uniunilorrirea producției agricole, întărirea economico-organiza- torică a cooperativelor.

cooperativelor agri- găsi ■ astfel o bună în condițiile creării cooperatiste, la mala

Cuvîntul tovarășului 
Marin Podolan, 

delegat al Cooperativei Agricole de Producție 
comuna Balta Sărată, regiunea Argeș

Cuvîntul tovarășului 
Petre Mihalache, 

delegai al Cooperativei Agricole de Producție 
din comuna Tîrzii, regiunea lași

Luminoasa perspectivă dată de Congresul al IX-lea al partidului, privind dezvoltarea economică și social-cultu- rală a patriei, înaripează întregul nostru popor, ne întărește convingerea că înaintăm cu pași siguri spre un viitor fericit. Cuvîntul plin de înțelepciune rostit la această tribună de tovarășul Nicolae Ceaușescu ne-a arătat încă o dată cît de stăruitoare este grija- partidului și statului pentru dezvoltarea agriculturii, ramură de mare importanță a economiei naționale.Noi,, cooperatorii din comuna Pir, români și maghiari, în strînsă înfrățire, ne vom strădui să punem în valoare rezervele pe care le avem de creștere a producției agricole, pentru continua înflorire a unității în care muncim, pentru creșterea aportului a- griculturii la progresul întregii țări.Aflată în partea deluroasă a raionului Cărei, cooperativa din Pir acordă o atentă grijă creșterii fertilității solului. în acest scop am folosit cantități sporite de îngrășăminte naturale și chimice.Alături de mecanizarea lucrărilor și de folosirea semințelor selecționate, acestea au contribuit în mare parte la sporirea recoltelor. Chiar și în condițiile climatice mai puțin favorabile ale anului 1965, am obținut recolte de 2 167 kg de grîu, 3 650 kg de porumb și 16 000 kg legume la ha. A-

Cooperativa noastră agricolă, deși tîpără, s-a dezvoltat armonios prin munca harnică a membrilor cooperatori, a îndrumării permanente a organelor de partid și de stat. Cooperativa, care dispune de o suprafață arabilă de 2 800 hectare, a reușit să-și dezvolte sectoarele de activitate, de la care se obțin an de an venituri tot mai mari. Dacă în anul- 1963, de pildă, averea obștească era , de 6 000 000 lei, iar fondul de bază însuma 3 000 000 lei, în' acest ăn averea obștească se va ridica la aproape 10 000 000 lei, iar fondul de bază la 6 500 000 lei.De unde provin milioanele noastre? Dacă în anul 1963 sectorul zootehnic a adus un venit de 450 000 lei, în anul acesta a crescut la lei. De asemenea,19651700 000 _____sectorul legumicol,, care

280 000 lei, în 1965 a adus un venit de 1 400 000 lei. Vorba care circulă pe la noi că sectorul aduce milionul, se adeverește din plin.Puteți observa că am luat ca bază anul 1963. Dacă în trecut ne ocupam cu același interes de dezvoltarea acestor sectoare, acum rezultatele ar fi fost și mai bune. Veniturile mari obținute în sectorul zootehnic, se datoresc unor metode pe care le-am folosit în creșterea și îngrășarea animalelor. în acest an vom vinde 350 bovine, care vor fi îngrășate pe bază de furaje grosiere tocate în amestec cu uree și melasă. începînd din anul 1964 am trecut la aplicarea acestei metode de furajare și nu ne pare de loc rău.Congresul Uniunii naționale a cooperativelor agricole de producție, la care participă cei mai buni gospodari și specialiști din agricultura patriei, constituie un valoros schimb de experiență, un larg schimb de opinii asupra problemelor care se cer rezolvate pentru îmbunătățirea activității de viitor. Declarîndu-mă de acord cu materialele prezentate în fața noastră, aș vrea să'ridic, din însărcinarea celor pe care îi reprezint, cîteva probleme. .Cooperativa noastră agricolă — a spus mai departe vorbitorul —; dispune, la fel ca multe altele din țară, de un însemnat parc de mașini. Fierul cît este de tare, tot se mai strică, se mai rupe. Aceasta o știe toată lumea. Se cunosc însă mai puțin necazurile pe întîmpină

Ansamblul de măsuri a- doptate de Congresul al IX-lea al P.C.R. și de Plenara C.C. al P.C.R. din 11—12 noiembrie 1965 au avut un larg ecou în rîndurile oamenilor muncii din satele regiunii Ploiești, care le-au primit cu o deosebită satisfacție și încredere, manifestîndu-și hotă- rîrea de a munci cu avînt pentru traducerea lor în viață.Regiunea .Ploiești, pe „lingă o puternică; și .variată' industrie, deține .și un însemnat sector agricol. Ca urmare a măsurilor luate, recolta de cereale a fost în anul 1965, cu 180 000 tone mai mare ca în anul precedent, obținîndu-se în medie la hectar 2 366 kg grîu și 2 170 kg porumb boabe. Caracteristic în sporirea producției agricole este , ifaptul că numărul cooperați- < ’velor ce realizează producții mari crește an de an. Astfel, dacă în anul 1963 aveam numai 32 cooperative care au obținut peste 1 800 kilograme grîu la hectar, în anul trecut numărul acestora a crescut la 232, respectiv 77 la sută din numărul unităților.Succesele obținute în dezvoltarea agriculturii sînt oglindite și în realizările din

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

Am ascultat cu emoție expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu. Cînd s-a referit la viața din trecut a țăranilor noștri cred că fiecare dintre noi, cei prezenți în sală, ne-am amintit de viața părinților și bătrînilor noștri, iar cei mai în vîrstă de însăși viața lor. Gîndul meu s-a întors atunci cu ani în urmă, cînd comuna noastră, Tîrzii Hușilor, era tare săracă. A- proape tot terenul erastăpînit de cei doi moșieri. Locuitorii de azi» ai comunei au fost a- duși de prin alte părți ca să le lucreze pămîntul. Deci a fost comună de clăcași, cum se spune la noi. Din puținul cîștig oamenii nu puteau să-și strîngă și ei ceva, să se îmbrace, să-și facă o casă mai omenească, sau să-și poarte copiii la școli.Comuna cu casele mici, sărăcăcioase, risipite pe dealuri avea o înfățișare tristă. Să veniți s-o vedeți astăzi.: In locul căsuțelor de altădată s-au ridicat case încăpătoare, învelite cu țiglă. Pe acoperișurile a mai bine de jumătate dintre ele se înalță, antenele aparatelor de radio și televiziune. In comună există două școli, și a treia în construcție, un cămin cultural, cinematograf. Copiii multor țărani cooperatori învață la școli medii și superioare. Am amintit toate acestea pentru că noi nu uităm ușor de unde am pornit. Noi nu uităm că nu am fi putut ajunge aici decît numai în alianță cu clasa muncitoare, sub conducerea înțeleaptă a partidului.

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

Ion Delcea,
Erou al Muncii Socialiste, delegat al S.M.T. Cîrcea, 

regiunea Oltenia

Cuvîntul tovarășului
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Gheorghe Maftei,
Erou al Muncii Socialiste, delegat al Cooperativei 
Agricole de Producție Țibucani, regiunea Bacău

un pre-venit

Inlr-o pauză a lucrărilor Foto: l. CU CU

Măsurile adoptate de Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1965 privind îmbunătățirea conducerii și planificării agriculturii sînt menite să a- sigure progresul continuu al agriculturii socialiste, înflorirea satelor, să contribuie la creșterea bunăstării întregului nostru popor.Cooperativa noastră se află în al 14-lea an de activitate. Ea are o suprafață de 2 330 ha de ter<i agricol, în marea majoritate situat în zonă de deal, cu fertilitate relativ scăzută. Conștienți că dezvoltarea proprietății cooperatiste constituie izvorul creșterii nivelului nostru de viață, noi am acordat o mare atenție fondului de acumulare. în continuare, vorbitorul a arătat că în anul 1963 s-a repartizat pentru fondul de acumulare 19,4 la sută din valoarea producției nete, în anul următor 21,5 la sută, iar în 1965 — aproape 25 la sută. Ca urmare, fondul de bază a crescut de la 281 000 lei la 100 ha teren agricol cît era în 1963, la 410 000 lei. Aceasta a permis să se ia măsuri mai bune pentru sporirea producției vegetale și animale. De a- semenea, el a subliniat faptul că permanentizarea cadrelor — vechimea brigadierilor

fiind în medie de peste 8 ani, iar a șefilor de echipă de 4—5 ani — a permis o temeinică organizare a. muncii.Măsurile de fertilizare și corectare a acidității solului, organizarea mai bună a muncii și efectuarea lucrărilor la timp și de calitate au avut drept rezultat obținerea de producții sporite. Față de anul 1963, în anul 1965 producția la grîu a crescut cu aproape 1 000 kg la hectar, la porumb cu 420 kg, la floarea-soarelui cu 250 kg, iar la sfecla de zahăr cu 5 700 kg.Prin exemple sugestive, vorbitorul a scos apoi în evidență eficiența valorificării terenurilor de coastă, improprii culturii cerealelor, prin plantarea lor cu pomi fructiferi. O atenție deosebită se va acorda sectorului zootehnic. In continuare vorbitorul a spus : Ne-am preocupat de sporirea bazei furajere nu prin extinderea suprafețelor, ci prin creșterea producției la hectar. De pe cele 250 hectare cultivate cu trifoi și lucerna am obținut cantitatea de 1 620 tone fîn, adică mai mult ca în anul 1962 cu peste 1 000 tone, de pe o suprafață aproape egală.Din acest exemplu rezultă că prin extinderea unor culturi furajere de mare producție și cu valoare nutritivă sporită, se poate asigura o bază furajeră corespunzătoare atît pentru animalele proprietatea cooperativei, cît și pentru cele proprietate personală, a membrilor cooperatori.Cooperatorii din Țibucani m-au însărcinat să exprim în numele lor, de la. tribuna a- cestui for suprem de conducere și îndrumare a cooperativelor agricole de producție, adeziunea lor deplină, bucuria și satisfacția pentru crearea uniunilor cooperatiste.

Directivele Congresului al IX-lea al P.C.R. au stabilit sarcini de seamă și în domeniul mecanizării agriculturii, stațiunilor de mașini și tractoare revenindu-le un rol. tot mai însemnat în realizarea politicii partidului la sate.S.M.T. Cîrcea, unitate în care îmi desfășor activitatea, dispune, ca urmare a grijii partidului și statului pentru dezvoltarea continuă a bazei tehnico-materiale a agriculturii, de 287 tractoare, 134 combine, 375 semănători mecanice și alte mașini agricole, cu care deservim un număr de 29 cooperative agricole, care dețin o suprafață de peste 35 000 hectare de teren meca- nizabil. Ca urmare a acestei dotări, încărcătura pe tractor fizic a scăzut de la 260 hectare, cît era în 1962, la 114 hectare în prezent, ceea ce ne-a permis să ridicăm gradul de mecanizare la 4,5 hectare arătură normală pe hectarul fizic și să scurtăm durata de executare a lucrărilor.Colectivul nostru de muncă a pus un accent deosebit pe îmbunătățirea calității lucrărilor executate, fapt ce a făcut ca an de an să crească producțiile medii pe hectar.Hotărîrea partidului și guvernului cu privire la premierea mecanizatorilor pentru lucrările de foarte bună calitate și pentru îndeplinirea și depășirea, producțiilor planificate la principalele culturi, pe terenurile pe care lucrează, a constituit un stimulent important în executarea la timp și de bună calitate a lucrărilor agricole.Cu toate rezultatele obținute, noi sîntem conștienți că va

trebui să perfecționăm în continuare metodele de muncă, să întărim răspunderea mecanizatorilor pentru ridicarea calității lucrărilor. în vederea creșterii continue a producțiilor agricole. în acest sens, vorbitorul a relatat din experiența unității, care a organizat în cooperativele agricole preorășenești brigăzi de mecanizare completă, ce execută lucrări începînd de la pregătirea solului și pînă la transportul produselor la magazie.Consider ca o sarcină importantă de a munci mai mult în direcția valorificării judicioase a fondului funciar. Vorbitorul s-a referit apoi la sprijinul pe care • trebuie să-l acorde mecanizarea în vederea extinderii suprafețelor irigate, propunând ca Institutul de cercetări pentru mecanizarea agriculturii să studieze posibilitatea a- daptării unor dispozitive pe tractorul „Universal" pentru forarea de puțuri.Aș vrea să arăt, a continuat vorbitorul, că actualul contract tip de lucrări încheiat între S.M.T. și cooperativele agricole, ținînd seama de noile documente care se adoptă, nu mai corespunde în etapa actuală și de aceea este necesară elaborarea unui nou tip de contract. In aceasta propunem să se precizeze cu mai multă claritate obligațiile S.M.T. în ce privește executarea lucrărilor ca perioadă și indici de calitate, modalitatea și răspunderea pentru efectuarea recepțiilor în strînsă concordanță cu noile regulamente de salarizare, și premiere a mecanizatorilor. De asemenea, este bine să se menționeze ca obligație a cooperativei agricole, asigurarea condițiilor pentru permanentizarea, brigăzilor de tractoare.In prezent, cooperativele a- grieole de producție dispun de un parc important de mașini și utilaje proprii, pentru întreținerea și reparația cărora se întîmpină greutăți. Apreciez bine venită propunerea făcută în raportul tovarășului Vasile. Vîlcu ca pentru început ăceas- : tă problemă să fie rezolvată prin S.M.T. și uzinele de reparații.In numele mecanizatorilor din unitatea și regiunea noastră ne angajăm să depunem toate eforturile și priceperea, pentru a transpune în viață masurile pe care le va adopta Congresul.
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Sub marea cupolă a pavilionului
Expoziției economiei naționale se desfășoară lucrările Congresului Cooperativelor agricole de producție, eveniment de seamă în viața întregii țări Foto : AGE«P«ES



In intimpinarea celui de-al IV-lea CINEMAEOGRAEE

Congres al 11 T, C.

Primăvara eternă
a tinereții

Sala Palatului Republicii So
cialiste România a găzduit în di
mineața zilei de 6 martie un reu
șit simpozion intitulat : „Tinere
tul, participant activ la înflorirea 
patriei socialiste", organizat de 
Comitetul Central al Uniunii Ti
neretului Comunist în colaborare 
cu Comitetul de Stat pentru Cul
tură și Artă Simpozionul a fost 
prezidat de academicianul Remus 
Radulei, vicepreședinte al Consi
liului national al cercetării științi
fice care, în cuvîntul introductiv, 
a subliniat rolul important al ti
nerei generații în construcția so
cialistă.

In continuare, numeroasa asis
tentă formată din tineri ai Capi
talei a ascultat cu viu interes ex
punerea profesorului universitar 
Gheorghe Ștefan — membru co
respondent al Academiei — care 
a evocat etapele semnificative ale 
istoriei poporului român, relevînd 
adinca datorie patriotică a tinere
tului de a cunoaște istoria patriei 
și poporului român, unul din cele 
mai vechi popoare în această parle 
a continentului european. Se 
vorbește adeseori astăzi peste ho
tare, a spus printre altele prof 
Gheorghe Ștefan, despre miracolul 
românesc. Izvorul acestei adevăra
te renașteri trebuie căutat însă în scoaterea la iveală a uriașelor 
forje latente ale poporului român 
pe care a prilejuit-o construcția 
socialistă condusă de Partidul Co
munist Român.

Prof, universitar dr. Ttidot R. 
Popescu a arătat in cuvîntul său 
ponderea pe care o are tineretul 
în construcția economică, viata

culturală și socială a tării, dlnd 
exemple concrete din toate aceste 
sectoare de activitate. „Multe lu
cruri de seamă se află pe melea
gurile noastre — spunea vorbito
rul — dar cea mai aleasă podoabă 
o constituie poporul român din 
care faceți parte și dumneavoastră, 
tinerii cetățeni ai Republicii Socia
liste România !‘.

Scriitorul Ion Lăncrănjttn, lau
reat al Premiului de stat, a vorbit 
despre înaltele semnificații ale 
vremurilor pe care 16 trăim care 
sînt c61e ale unfei eterne primă
veri. Niciodată ca acum — a sub
liniat acesta — tineretul nostru n-a 
avut putința de a se manifesta în 
toate potentele sale și aceasta nu
mai pentru că Partidul Comunist 
i-a redat odată pentru totdeauna 
tinerețea. Pledoaria sa pentru o 
tinerețe activă, muncitoare, crea
toare și optimistă a găsit o totală 
adeziune la entuziastul public tî- năr care în acea dimineață însori
tă de martie și-a manifestat cu tă
rie hotărîrea de a ii participant ac
tiv la înflorirea patriei socialiste.în încheierea simpozionului, pe 
scena amplă a sălii Palatului Re
publicii au răsunat acordurile gra
ve ale imnurilor si versurilor în
flăcărate, a înflorit dansul și cîn- 
tecul popular, într-o admirabilă in
terpretare la care și-au dat con
cursul Ansamblul artistic al U.T.C., 
tineri actori și interpreti de muzică 
populară, studenți ai institutului 
de artă teatrală si cinematografică.

A. T.

De Ziua Internațională a Femeii

Inscripție
dura un monu

ment al mater
nității — mo
nument pur și 
durabil, menit 
să supraviețu
iască veacurilor 
— a fost felul 
tuturor artiști

lor atinși de aripa binecuvânta
tă a geniului. De-a lungul tu
turor timpurilor statuia ei min- 
clră — de-o mindrie solară, u- 
nică, inegalabilă — mărturie a 
vieții întotdeauna glorioase și 
niciodată întrerupte — ne-a in- 
cîntat și mîngîiat privirea, ne-a 
revărsat în suflet miracolul e- 
xistenței. Ne-a amintit întot
deauna ce este fundamental în 
viață, ne-a reîmprospătat în
totdeauna bucuria de a trăi. 
De aceea, ziua de 8 Martie — 
sărbătoarea femeilor este in a- 
celași timp sărbătoarea vieții 
și a mișcării ei fericite — ni
ciodată întreruptă.

Oriunde ai străbate pămintul 
țării noastre descoperi acea u- 
nică și plină de farmec prezen
ță a femeii, atit de ușor de 

^ghicit de la prima privire. Ce 
ușor se cunoaște locul pe unde 
a trecut o femeie... Cînd cineva 
vrea să laude liniștea și frumu
sețea care învăluiesc o casă, 
recunoaște că „pe aici a trecut 
o femeie" sau „aici se simte 
mina unei femei". Acolo unde 
se simte mina unei femei totul

se organizează parcă după legi
le frumuseții și ale durabilită
ții.

In anii puterii populare ne 
care-i numim cu mindrie și in
timă bucurie „anii noștri", fe
meia și-a afirmat întreaga fru
musețe și putere de muncă. „A- 
nil noștri" sînt în același timp 
și anii egalității în drepturi a 
femeilor — „anii noștri" sînt 
în același timp și anii în care 
energia femeii s-a unit cu țelu
rile superioare ale existenței... 
Cu acel îndoit simț al frumu
seții și-al lucrului gospodăresc, 
făcut cu răbdare și migală — 
energia femejj s-a manifestat 
în toate domeniile. în uzine, 
în laboratoare, in școli, in artă 
și știință, în activitatea obșteas
că. Pe pămintul nostru, egale 
in drepturi cu bărbații, avînd 
larg deschise toate posibilită
țile, femeile au izgonit din e- 
xistența lor milenară sclavia și 
la fel de milenara plictiseală și 
risipire în bucurii mărunte. Re
cunoștința e un cuvînt solemn 
care trebuie folosit cu multă 
luare aminte, dar femeia care, 
întorcîndu-se de la muncă ve
ghează asupra somnului copi
lului. pregătește bărbatului 
mîncarea, veghează asupra o- 
dihnei și fericirii căminului îl 
merită cu prisosință.

TEODOR MAZILU

A FOST CÎND VA HOȚ — 
cinemascoprulează la Patria (orele 9; 11,15; 13,45; 16,15;18,45; 21,15), București (orele 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), Feroviar (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), Excelsior (oțele 10; 12,30; 15;17,30; 20), Melodia (orele 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30).
ANI CLOCOTITORIrulează la Republica (orele 9; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15), Flamura (orele 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30).
VANINA VANINIrulează la Luceafărul (orele 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30;20.45) , Grivița (orele 10;12,30; 15,30: 18; 20,30). '
1N PUSTIUL PATAGONIEI rulează la Capitol (orele 9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45;21), Dacia 9—14 în continuare; 16,15; 18,30; 21).
completare — Vizita conducă
torilor de partid și de stat în 
regiunea Banat
WINNETOU — cinemascop — 
seria a II-arulează la Festival (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), Gloria (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,30; 21), Arta (orele 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45).
PRECESUL ALB — cinema
scop —rulează la Victoria (orele 9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30), Tomis (orele 9,30; 12; 15,30; 18; 20,30), Modern (orele 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30).
CĂLĂTORIE ÎN JURUL PĂ- 
MlNTULUIrulează la Central (orele 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30;20.45) .
PINGUINULrulează la Lumina (orele 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45).
TRAGEȚI ÎN STANISLAS rulează Ia Union (orele 14,15; 16,30; 18,45; 21).
CORABIA MISTERIOASA — 
BUMI ZIARISTUL — FUN- 
TIK ȘI CASTRAVEȚII — 
CINE E MAI PUTERNIC — 
dimineața — ora 10 — după- 
amiază — MUNCILE LUI 
HERCULErulează Ia Doina (orele 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21),Pacea (orele 11; 15,45; 18,15; 20,45).
CE S-A ÎNTÎMPLAT CC 
BABY JANErulează la Ciulești (orele 14,30; 17,30; 20,30), Unirea (orele 15.30; 18; 20,30).
DEPĂȘIREArulează la înfrățirea (orele 10; 15,30; 18; 20,30). Volga (orele 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21).
CALEA VICTORIEI SAU 
CHEIA VISURILORrulează Ia Buzești (orele 14,30; 16,30; 18,30; 20,30),Moșilor (orele 15,30; 18;20.30) .
OLD SHATTERHAND — ci
nemascoprulează la Crîngași (orele 13,45; 16; 18,15; 20,30), Munca (orele 10,30; 14; 16,15; 18,30; 20,45).
TOM JONESrulează la Bucegi (orele 9,30; 12,15; 15; 18; 21), Flo- reasca (orele 9,45; 12,30; 15,15; 18: 20,45), Rahova (orele 10,30; 15; 17,45;20.30) .
FATA DIN JUNGLĂrulează Ia Flacăra (orele 10; .16; 18,15-, 20.30), - Aurora (orele 10; 12; 14; 16,30; 18,30; 20,30).
FEMEIA ÎN HALATrulează Ia Vitan (orele 15; 17; 19; 20,45).
GUSTUL MIERIIrulează la Miorița (orele 10; 12,30; 16; 18.301 20,45).
PROCESUL DE LA NÎJRN- 
BERG — ambele serii —rulează la Popular (orele 10; 16; 19,30).
CRIMINALUL ÎN VACANȚĂ 
— cinemascoprulează la Cosmos (orele 16: 18; 20),. Colentina (o- rele 15,30; 17,45; 20).
AUTORIZAȚIA DE CĂSĂ
TORIErulează la Viitorul (orele 15; 17; 19; 21).
FEMEIA NECUNOSCUTArulează Ia Progresul (orele 15,30; 18; 20,30).

Pretextele

domnului ministru...i jr inistrul justiției al S.U.A., /yf Nicholas Katzonbah, a 
cerut Oficiului de control 

asupra activității subversive să 
urmărească, în baza legii Mc- 
C-arran, activitatea ,,Clubului

Dubois", organizație progresis
tă a tineretului american. A- 
ceastă organizație a luat parte 
activă la lupta pentru pace. Ca 
pretext pentru această acțiune 
a servit declarația directorului 
F.BiL, Hoover, în care se arăta 
că membrii acestei organizații 
au participat, în toamna anu
lui trecut, la o demonstrație 
de protest împotriva războiului 
din Vietnam. Agenția France 
Presse relatează că duminică 
dimineața a avut loc o puter
nică explozie, pusă la cale de 
elementele extremiste, la sediul 
clubului Dubois din San Fran
cisco. Au fost distruse complet 
trei etaje ale clădirii. Nu s-au 
semnalat răniți sau morți.

Arestări
in rindurilc 
studenților 
peruvieni

Poliția peruviana a arestat un grup numeros de studenți ai Institutului național tehnic din Lima sub acuzația de a fi desfășurat „activități subversive". „Vina" lor constă în organizarea unei demonstrații în semn de protest față de acțiunile represive ale politiei împotriva studenților.

Do Qui Tan. un tînăr din 
Vietnamul de sud, a reușit, 
recent, să ajungă în capitala 
Mexicului, venind din S.U.A. 
unde beneficiase de o bursă 
de studii la una din Universi
tățile din California. Gestul

său a însemnat un protest îm
potriva războiului de agresiune 
dus de Statele Unite în Viet
nam. Tan a anunțat că inten
ționează să se alăture forțelor 
armate ale Frontului Național 
de Eliberare din țara sa.

Mondialele de hochei • /'Ă J7.7///7 *

Echipa României: 
locul 2 în grupa B

Corespondență din Zagreb de la antrenorul 
MIHAI FLAMAROPOLIn grupa B a campionatului mondial de hochei, din care face parte și echipa țării noastre, după 3 etape lupta pentru primele lacuri rămîne deschisă. Singura echipă neînvinsă este cea a R. F. Germane care după un joc foarte disputat (pînă în ultimele 7 minute tabela arăta doar 3—2 în favoarea echipei R.F.G.), a învins formația Iugoslaviei cu 6—2. Pentru locurile 2, 3 și 4 concurau, luni dimineață, 3 echipe : România, Iugoslavia și Austria, care beneficiază de șanse e- gale, avînd cite 4 puncte în clasament. Tocurile disputate în ziua de ieri între echipele Austriei și Iugoslaviei, României și Ungariei aveau să hotărască o altă conformație a clasamentului.Echipa României se prezintă, după jocul cu Norvegia, într-o ascensiune de formă.Aseară la Zagreb, în grupa B a campionatului mondial de hochei pe gheață, echipa României a bținut o nouă victorie, în- trecînd cu scorul de 4—2 (2—1, 2—0, 0—1) selecționata Ungariei. Punctele echipei noastre au fost marcate de Făgăraș, Florescu, Pană și Bașa.O succintă relatare a jocurilor de pînă acum susținute de ho- cheiștii noștri ne arată că avem în continuare șanse să obținem

unul din locurile fruntașe în clasament. Pe parcursul întrecerii am trăit momente dificile : înlocuirea jucătorului Vacar, accidentat în primul meci disputut cu Elveția, cu Făgăraș, se pare totuși că nu a adus echipei un dezavantaj: Făgăraș joacă destul de promițător. Linia întîia de a- tac funcționează bine. Linia a doua care a prezentat deficiențe, mai ales în jocul cu R. F. Germană, a dovedit în următoarea confruntare cu Norvegia că poate evolua la un nivel corespunzător. De asemenea, linia a treia a jucat la un nivel bun în meciul cu Norvegia.Situația prezentă Ia ora actuală ne dă speranța că în jocurile următoare, echipa noastră va da randamentul scontat. E drept, ne așteaptă meciuri grele: cel mai dificil considerăm că va fi jocul cn Iugoslavia care pe teren propriu joacă neașteptat de bine. Este o echipă tînără, capabilă de luptă, susținută de un public foarte entuziast. Un adversar dificil se arată și echipa Austriei care a reușit pînă în prezent să cucerească victorii asupra formațiilor Angliei și Elveției. (în meciul de ieri, a pierdut la Norvegia cu 3—4)
Zagreb, 7 martie

• Sezonul oficial de fotbal se inaugurează duminică o dată cu desfășurarea unei etape contînd pentru „Cupa României", la care participă și echipele din prima categorie. Returul campionatului țării va începe la 20 martie cu desfășurarea următoarelor meciuri : Știința Craiova — Rapid București ; Steagul Roșu Brașov — Știința Timișoara ; Farul Constanța — C.S.M.S. Iași ; Dinamo București — Sideturgistul Galați ; Petrolul Ploiești — Dinamo Pitești ; Crișul Oradea — Știința Cluj și U.T. Arad — Steaua.• Astăzi, la Cluj, în semifinalele „Cupei campionilor europeni" la tenis de masă (masculin), C.S.M. Cluj întîlnește formația maghiară Vasutas Epitok — Budapesta. E- chipa maghiară, care a sosit ieri, a deplasat pe fostul campion european Berczik, Rozsâs, Hollo și Kovacs II. Clujenii vor forma echipa din Giurgiucă, Rethi, Negulescu și Bodea.• Cel de-al doilea meci dintre echipele masculine de handbal ale României și Islandei, disputat la Reykjavik, s-a încheiat cu scorul de 16—15 (8—11) în favoarea sportivilor români. Cele mai multe puncte pentru echipa română le-au înscris Iacob (4), Costache II, Mo- zer și Oțelea cîte 3. De la gazde s-a remarcat jucătorul Hjalmarsson care a marcat 4 goluri.• In etapa de duminică a campionatelor republicane de volei, seria I, s-au înregistrat următoarele rezultate : masculin : Minerul Baia Mare — Steaua București 2—3 ; Dinamo București — Progresul Brăila 3—0 ; Știința Timișoara — Farul Constanta 3—1 ; Petrolul Ploiești — Știința Cluj 3—0 ■, femi
nin : Metalul București — Partizanul Roșu Brașov 2—3 ; Dinamo București — C.P. București 3—1 ; Știința Cluj — Penicilina Iași 3—1 ; Farul Constanța — Știința Craiova 3—1 ; Rapid București — C.S.M. Sibiu 3—0.

• IN LIBRĂRIILE din Italia, au 
apărut noi lucrări din literatura 
română. După versurile arghezie
ne prezentate cititorilor italieni de 
Salvatore Quasimodo, alt tost pu
blicate „Schițe" de Ion Luca Cara- 
giale, traduse de filologul Giuseppe 
Petronio și „Povestiri și legende 
românești", în tălmăcirea lui Ce
sare Arcade.• FRONTUL National de Eliberare din Zâfâr Irețliune în Oman) a adresat un mesaj Ligii Arabe, cerîndu-i să sprijine acțiunea de unificare mișcărilor de eliberare din coloniile britanice situate în regiunea Golfului Persic. Reprezentantul de la Cgjro, al,acestei orga- -nizații, Mohamed Gliasani, a declarat că autoritățile britanice întreprind noi măsuri pentru întărirea bazelor militare din această regiune și că în acest Scop a fost alocată recent suma de 3 milioane lire sterline.

• LA 6 MARTIE a părăsit Var
șovia, plecînd spre patrie Paul 
Fischer, secretar general în Mi
nisterul Aiacerilor Externe al Da
nemarcei. El a avut convorbiri cu 
ministrul de externe, Rapacki, și 
cu personalități de vază din Minis
terul Aiacerilor1 Externe al R. P. 
Polone.

Relerindu-se Ia întrevederile din 
R. P. Polonă, Fischer a declarat că 
au fost discutate relațiile polono- 
daneze. El a menționat că relațiile 
economice și culturale dintre cele 
două țări sînt satistăcăloare. In 
cursul convorbirilor au fost abor
date, de asemenea, o serie de pro
bleme internaționale actuale.• LA ULIANOVSK, orașul de pe Volga în care s-a născut Lenin, s-a deschis un muzeu consacrat Mariej Ulianova, mama lui Lenin.Muzeul cuprinde printre altele materiale inedite care oglindesc activitatea literară a Măriei Ulianova, în special traduceri publicistice din franceză și germană.• IN PROCESUL intentat membrilor organizației teroriste „Frații musulmani”, care se desfășoară la Tribunalul din Cairo, procurorul a cerut luni pedeapsa cu închisoare pe viață pentru un număr de opt acuzați și pedepse mai ușoare pentru alți 52 de acuzați. După cum s-a anunțat, membrii acestei organizații ilegale s-au făcut vino- vați de tentativa de a înlătura prin forță regimul din R.A.U.• ÎN NUMEROASE sectoare ale economiei Greciei, relatează agenția France Presse, au luat amploare mișcările revendicative. Funcționarii de la serviciile judiciare au declarat luni o grevă de 24 de ore ; în același timp, continuă greva de 48 de ore a personalului tehnic al căilor ferate. Pentru marți a fost anunțată o grevă de 48 de ore a lucrătorilor din sectorul bancar din întreaga Grecie. Greviștii cer sporirea salariilor și îmbunătățirea condițiilor de muncă.

• PETAR STAMBOLICI, pre
ședintele Vecei Executive Federale 
a R. S. F. Iugoslavia, a sosit la 
Katmandu, într-o vizită oficială de 
patrii zile.

• LA DACCA, în Pakistanul de 
est, s-a deschis luni sesiunea A- 
dunării Naționale a tării. Actuala 
sesiune va dezbate problemele 
politicii externe pakistaneze, va 
aproba o serie de legi și unele 
dispoziții emise de președintele 
Ayub Khan în perioada ce a tre
cut de la ultima sesiune parlamen
tară.

Do Qui Tan are 
acum vîrsta de 22 de 
ani. Asemeni celorlalți 
tineri sud - vietnamezi 
din generația sa, a 
trăit evenimentele pe
trecute în țara lui du
pă încheierea ultimului 
război mondial. Tan a 
fost martorul eforturi
lor întreprinse de 
cercurile reacționare 
sud-vietnameze, spriji
nite de S.U.A., pentru 
zădărnicirea acordurilor 
de la Geneva și pentru 
menținerea la Saigon a 
unui regim profund 
antidemocratic și anti
popular. De altfel, după 
cum a declarat el ți
nui grup de ziariști me
xicani, deoarece părinții 
săi au îndrăznit să cri
tice regimul fostului 
dictator sud-vietnamez, 
Ngo Dinh Diem „ei au 
avut de suferit răzbu
narea poliției și sigu
ranței lui Diem". „Cu
nosc zeci de cazuri — 
a spus Tan — cînd ti
neri, mulți dintre ei 
studenți, au murit în 
închisori ca urmare a 
represiunilor guvernu
lui saigonez".

Interviul acordat de 
tînărul student sud- 
vietnamez ziariștilor 
din Ciudad de Mexico 
a permis o amplă in
vestigație a metodelor 
folosite de regimurile, 
ce s-au perindat în ul
timii ani la putere la 
Saigon, pentru înrola
rea cu forța a tinere
tului în armată ca și a 
stării de spirit a po

porului Vietnamului de 
sud.

Sînt cunoscute meto
dele prin care regimu
rile de la Saigon își 
împrospătează cadrele 
armatei guvernamenta
le. Do Qui Tan le-a 
cunoscut prin propria

aflate în sud au fost 
încorporați cu forța în 
armată sub amenințarea 
de a fi trimiși în fața 
Consiliului de război". 
Printre acești tineri s-a 
aflat și Do Qui Tan. El 
a fost obligat să-și pă
răsească cursurile de li-

Gestul lui
Tan

lui experiență. Tînărul 
sud-vietnamez a făcut 
parte dintr-o familie să
racă și fiind fiul cel 
mai mare, a trebuit să 

muncească ziua și să în
vețe seara pentru a-și 
întreține pe frații și 
surorile sale. In schimb, 
fii generalilor și milio
narilor au fost trimiși 
la studii în Germania 
occidentală, Franța și 
S.U.A., cu intenția vă
dită de a-i feri de răz
boi. „1962, 1963 și 1964 
— a declarat Tan — au 
fost ani în care guver
nul de la Saigon s-a vă
zut obligat să sporească 
urgent numărul merce
narilor, deoarece bata
lioanele sale fuseseră 
distruse, unul cîte unul, 
de către partizani. In 
consecință toți tinerii 
vietnamezi din orașele

ceu și serviciul, a fost 
internat într-un lagăr 
de concentrare și pus 
în fața alternativei de 
a alege între forțele ar
mate sau Consiliul de 
război, ceea ce echivala 
cu plutonul de execu
ție. „Pentru o evita si
tuația umilitoare de a 
fi obligat să trag în 
proprii mei frați și prie
teni — a spus el — 
m-am hotărît să mă 
înrolez în marină, de
oarece consideram că 
în Vietnam se desfășu
ra un război de junglă 
și nu unul maritim".

Cum a ajuns Tan în 
Statele Unite P Aceasta 
a fost „opera" secției 
„războiului psihologic", 
sub comanda generalu
lui Lansdale, sosită în 
Vietnamul de sud. In 
încercarea de a cîștiga 
sprijinul și încrederea

populației sud-vietna
meze pentru regimul 
de la Saigon, această 
secție a ales la începu
tul anului trecut un 
grup de tineri, din pă
turile mai sărace ale 
populației, care au fost 
trimiși — ca bursieri — 
la studii universitare în 
California. Printre ei s-a 
aflat și Tan. Dar aici, 
după cum â mărturisit 
el, „am văzut demon
strațiile studenților de 
la Universitățile Berke
ley, San Francisco, Los 
Angeles, San Diego; 
m-au impresionat mani
festațiile de la Was
hington și New York 
împotriva războiului 
din Vietnam, am admi
rat curajul civic al stu
denților și intelectuali
lor americani. Pus față 
în față cu toate acestea 
am apărut, în proprii 
mei ochi, ca un com
plice al inamicului. Am 
hotărît să-mi servesc 
cum se cuvine po
porul și patria mea. Am 
hotărît să renunț la stu
dii, am trecut frontie
ra în Mexic și de aici, 
roi pleca, în Vietnamul 
de sud pentru a mă în
rola în forțele armate 
ale F.N.E.",

Do Qui Tan este în
crezător în viitorul lu
minos al. poporului și 
țării sale. „Poporul 
nostru — a decla
rat el în încheierea 
interviului — a lup
tat pe frontul de la 
Dien Bien Pliu în urmă 
cu 12 ani și a învins. 
Poporul nostru continuă 
lupta în prezent pen
tru independența și re- 
unificarea țării. Vietna
mezii nu vor fi nicio
dată sclavi. Istoria noa
stră a dovedit aceasta".

I. RETEGAN

Trupele franceze 
din R.f.G. 

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

Rezultatele alegerilor 
din Austria

VIENA 7 Corespondentul A- gerpres, P. Stăncescu, transmite : Duminică au avut loc în Austria alegeri pentru Consiliul Național (Camera Deputați- lor). Rezultațele-oficiale publicate în noaptea de duminică spre luni silit următoarele: Partidul populist — 2 191 128 (fată de 2 024 501 in 1962) ; Partidul socialist 1 928 922 (1 960 685 în 1962); Partidul na- ționâl-llberal 242 599 (313 895 in 1962); Partidul democratic progresist Înființat de fostul ministru de interne Olah, exclus din Partidul socialist — 148 521; Partidul comunist, care a pre-

zentat un candidat numai în circumscripția 4-a, a obținut 18 638 de voturi.Pe baza rezultatelor obținute, cele 165 locuri în parlament au fost repartizate in felul următor : Partidul populist 85 mandate (81 în vechiul parlament), Partidul socialist 74 mandate, (76) Partidul națio- nal-liberal — 6 mandate (8) După cum menționează ziarele vieneze apărute luni, avansul de 11 mandate obținut de Partidul populist" față de fostul său partener de coaliție îi asigură o majoritate suficientă in Consiliul Național pentru a forma singur guvernul
Leipzig: Comandă pentru 

tractoare românești
încă din prima zi după des

chiderea Tîrgului Internațio
nal de la Leipzig, la Biroul 
comercial al Republicii Socia
liste România a fost încheiată 
prima tranzacție. Țara gazdă, 
care anul trecut a cumpărat 
2 400 tractoare românești, în 
urma rezultatelor bune obți
nute a contractat acum la 

Leipzig, cu reprezentantul în-

treprinderii „Mașin-export", o 
nouă comandă pentru 1 S00 de 
tractoare U-650 și 800 de trac
toare U-651 (cu dublu diferen
țial), împreună cu piesele de 
schimb respective.

Tranzacția a fost încheiată 
în cadrul acordului comercial 
pe anul 1966 existent între 
cele două țări.

Republica Dominicană: 
Provocări organizate 
de forțele de dreapta 
Atentat nereușit împotriva 

lui Juan Bosch
In Republica Domini

cană, situația continuă 
să se mențină încorda
tă. Forțele de dreapta 
din armată au organizat 
noi provocări împotriva 
elementelor constituțio- 
naliste. Un atentat eșu
at a avut loc duminică 
împotriva fostului pre
ședinte al Republicii 
Dominicane și liderul 
Partidului revoluționar 
dominican, Juan Bosch. 
O persoană din garda 
personală a acestuia a 
fost ucisă, iar alte trei 
răniteReferitor la această încercare de atentat, generalul Jose Morillo, șeful poliției dominicane, a anunțat doar că au fost operate arestări, fără să facă vreo precizare cu privire la cine sînt autorii atentatului, într-o declarație făcută presei, fostul președinte Juan Bosch a subliniat că forțele reacționare din țară vor să-și realizeze prin orice mijloace planul de exterminare a celor mai de seamă conducători ai forțelor revoluționare. Astfel, a arătat el, a fost împușcat doctorul Jaime Acosta, unul din conducătorii Partidului revoluționar dominican. Referindu-se Ia alegerile care vor a- vea loc la 1 iunie, Bosch a menționat că „astfel de violențe fac practic imposibilă ținerea lor“.---- •-----

Restabilirea 
relațiilor 
diplomatice 
anglo - ghanezeLa Accra s-a anunțat oficial că noul; guvern al Ghanei a restabilit relațiile diplomatice cu Marea Britanie. După . cum se știe, relațiile diplomatice dintre cele două țări au fost suspendate în decembrie 1965, ca urmare a recomandării conferinței ministeriale a O.U.A. privind ruperea de către țările a- fricane a relațiilor cu guvernul britanic, datorită atitudinii, adoptate de. acesta în problema rhodesiană.Hotărîrea autorităților ghaneze a intervenit după ce guvernul britanic a anunțat vineri recunoașterea noului regim de la Accra.Un comunicat oficial dat publicității simbălă seara in capitala britanică menționează că „hotărîrea noului guvern glia- nez privind reluarea relațiilor diplomatice cu Marea Britanie a fost primită cu satisfacție la Londra".Pe de altă parte, după cum relatează agenția France Press, un purtător de cuvînt al Departamentului de Stat a anunțat că guvernul american studiază în prezent o cerere de ajutor economic primită din partea noilor autorități ghaneze.-Generalul Ankrah, șeful Consiliului național de eliberare, a declarat că Ghana va căuta să obțină ajutor din mai multe surse — a subliniat purtătorul de cuvînt al Departamentului de Stat, adăugind că o cerere preliminară în acest sens a fost adresată Statelor Unite. Aceeași agenție relatează că Ghana a cerut ajutor financiar și Fondului Monetar Internațional care, de asemenea, examinează această cerere.

Masa tratativelor de 
la Harad a rămas pără
sită. Așezarea yemenită 
pe care doar 1OO km o 
despart de irontiera cu 
Arabia Saudită devenise 
un simbol al speranței 
în pacificarea acestei ță
ri pe care istoria a pus-o 
la grea încercare. Dru
mul reconcilierii este 
însă cu mult mai diiicil 
decît se scontase atunci 
cînd a fost inițiat dialo
gul de la Harad.

cearcă să forțeze revenirea la monarhie. Mai mult decît atit: cer înlăturarea imediată a actualului guvern de la Sanaa și înlocuirea lui printr-un „guvern provizoriu neutru". De altfel, de îndeplinirea a- cestei cerințe au condiționat și revenirea la masa tratativelor. Pentru republicani, acceptarea unor asemenea revendicări ar echivala cu abandonarea unor cuceriri istorice. Republicanii, care au realizat o unificare a tuturor tendințelor din tabăra lor,

z adarnic au așteptat reporterii. Curiozitatea profesională îi îndemnase la o călătorie ane- voiasă spre acest colț de lume. Reluarea negocierilor fusese stabilită pentru ultimele zile ale lui februarie duDă o întrerupere justificată prin necesități de ordin religios.Dar conferința se afla în pragul rupturii. Impasul părea a fi imposibil de depășit. La ieșirea din cortul care îi adăpostea, delegații păstrau totuși un limbaj optimist. Un optimism prudent, nuanțat Ia unii. Se încerca păstrarea firavelor legături înnodate la Harad, chiar dacă eșecul reuniunii devenise un fapt incontestabil. Pauza de la Harad a fost trecută pe seama calendarului religios. Insă leîntîinirea de după Ramadan întîrzie. Februarie a trecut, ne apropiem de jumătatea lui martie și conurile de Ia Harad sînt încă pustii.Dificultățile s-au înmulțit și comentato- specializați în problemele arabe înclină creadă că șansele reluării contactelor Harad sînt extrem de reduse. Asistămrii să lala o reînnoire a pretențiilor regaliste. Adepții imamului detronat pun în discuție natura regimului. Ei nu acceptă drept un fapt împlinit instaurarea republicii și În

Comentariul zilei

Impasul 

yemenit
se situează pe poziția că existența republicii, a cărei forță a fost demonstrată, nu poate fi pusfă sub semnul întrebării. Liderii republicani se declară gata să ofere adversarilor lor putința de a-și consacra energiile dezvoltării pașnice a Yemenului. Republicanii sînt gata să accepte alături de ei în conducerea statului pe cei cu care s-au înfruntat pe cimpul de luptă. „Am mers la Harad pentru a cere fraților noștri, care combat sistemul republican, de a participa împreună cu noi la putere și nicidecum pentru a aboli, suspenda sau imobiliza republica" — spunea Noeman, unul din liderii politici republicani.

Tensiunea dintre cele două tabere, atenuată mai multe săptămîni prin încetarea focului, riscă să atingă iarăși un punct critic. Reluarea ciocnirilor, valul de. terorism declanșat de regalișii, pot să compromită iremediabil posibilitățile de reconciliere. Intransigenta monarhiștilor, atitudinea lor sfidătoare, isi au originea în schimbarea de orientare de la Ryad. Adepții fostului imam supraviețuiesc datorită spri-" j inului în arme și bani al Arabiei Saudite. La un moment dat, factorii de conducere de la Ryad păreau dispuși să pună capăt războiului yemenit care apasă ca o povară astipra bugetului saudit. în aceste împrejurări (pe iundalu) unui proces de îmbunătățire a relațiilor dintre țările arabe) pârea posibilă restabilirea păcii în Yemen. Dar unitatea arabă a fost supusă la noi examene dificile pe care nu le-a trecut. Regele Feisal și-a descoperit vocații de conducător al „lumii islamice". Ideea „pactului islamic" pe care Feisal a pus-o în circulație, ca și masivele livrări de arme obținute de Arabia Saudită la Londra și Washington împing relațiile dintre Cairo și Ryad către un punct mort. Influențele s-au resimțit de îndată și în Yemen.Monarhiștii au ridicat nivelul pretențiilor. Amenință cu un război sîngeros și urovoacă dezordini, folosind prejudecățile și cumplita înapoiere a unor triburi yerae- nite. Republicanii par mai hotărîți ca ori- cînd a bara drumul regaliștilor spre recucerirea puterii. La Sanaa se afirma decizia fermă de a se apăra cuceririle anilor de republică, cu prețul oricăror sacrificii.Prin eforturi diplomatice de culise se încearcă reluarea dialogului între cele două tabere. Zilele se scurg și timpul, nemilos, adîncește prăpastia care îi separă pe monarhiști și republicani. Corul pesimiștilor se aude tot mai puternic. Oare masa tratativelor de la Harad va rămîne definitiv părăsită ?
EUGENIU OBREA
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