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COOPERA TIVELOR

AGRICOLE

Proletari din toate țările, uniți-văl

tineretului
ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

DE

M tn eîci- 
sală a pa- 

Ex-

aiji, 
rea 
vilionului 
poziției econo
miei naționale, 
au continuat 
lucrările Con
gresului coope
rativelor agri

cole de producție.
Miile de delegați și invitați 

au salutat cu căldură pe con
ducătorii de partid și de stat 
Ia sosirea lor în sală.

Cea de-a doua zi a Congre
sului a Început cu un cuvint de 
salut adresat iemeiror cu prile
jul Zilei Internationale a Fe
meii — 8 Martie. Tovarășul 
Constantin Iitodi, președintele 
Consiliului agricol regional Su
ceava, care a prezidat ședința, 
a spus, printre altele: „La Con
gresul nostru participă un nu
măr însemnat de iemei, care, 
lucrind cu hărnicie pe ogoa
rele înfrățite ale cooperative
lor agricole de producție, și-au 
cîștigat stima și aprecierea to
varășilor de muncă. Permi- 
teți-ne, dragi tovarășe, ca 
de la tribuna Congresului să vă 
aducem dumneavoastră și prin 
dumneavoastră tuturor coope-

„...Sînt nespus 
de bucuros..." 
de FĂNUȘ NEAGU

„..Sînt nespus de bucuros". 
„ Patru cuvinte pe care 
le-am auzit rostite de toți 
delegații ce-au urcat la tri
buna Congresului țăranilor, 
și care s-au înscris în suile- 
tul meu pentru totdeauna. 
Fiu de plugar, crescut cu ei, 
acolo unde se coace plinea 
în cuptorul verii, lingă căl
dura brazdei, lingă șoapta 
spicelor ce se duc în lumină 
dulce spre nemărginiri și în
tre zăpezi cu sunet aspru 
sub vînt, le-am înțeles cu 
inima și le port tn mine ca 
pe un cîntec al marilor îm
pliniri. Ca să ajungă să le
rostească, cei
sală și cei 
cîmpie, sub

prezenți în
rămași în 
tulburătorul

cer de martie prin care 
trece, superbă, luna — 
albastra pasăre a primăverii •— bunii și străbunii au tre
buit să poarte, prin sute de 
ani, lupte și bătălii sîngeroa- 
se. Istoria poporului nostru 
e viforoasă — și sintem 
mîndri s-o spunem.

Mulți sînt nespuși de 
bucuroși să povestească, să 
Împărtășească din experien
ța muncii lor pe ogoare... 
Și toți la un loc sînt nespus 
de bucuroși să afle și să în
vețe cum să smulgă pămin- 
tului roade mereu mai bo
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A DOUA ZI
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A LUCRĂRILOR

PRODUCȚIE

Adunarea

festivă

din Capitală

școlară

In timpul lucrărilor

rotoarelor, tuturor femeilor din 
patria noastră, cele mai căl
duroase felicitări, urări de să
nătate și noi succese în muncă 
și în viață".

Alăturîndu-se felicitărilor și

de statut al Casei de pensii șl 
la sistemul de pensionare a 
membrilor cooperativelor agri
cole de producție.

in continuarea discuțiilor au 
luat cuvîntul Gheorghe Almă-

urărilor transmise femeilor din 
patria noastră, cei peste 9 000 
de participant! Ia lucrările 
Congresului au aplaudat cu 
căldură, îndelung.

Tovarășul Eugen Alexe, mem
bru al Comisiei de organizare 
a Congresului, a prezentat apoi 
Raportul cu privire la proiectul

jan, țăran cooperator din satul 
Berliște, regiunea Banat, invitat 
la Congres, Alecu Crăciun, 
delegat al cooperativei agrico
le de producție din comuna Bă- 
leni, regiunea Galați, Ion Stă- 
nescu, prim-secretar al Comi
tetului regional de partid Olte
nia, Gheorghe Guli, delegat al

cooperativei agricole de 
ducție din comuna Cataloi, re
giunea Dobrogea, Suzana Gîdea, 
președinta Consiliului Național 
al Femeilor, Dumitru Stanciu, 
delegat al cooperativei agricole 
de producție din comuna Ghim- 
bav, regiunea Brașov, Constan
tin Scarlat, ministrul industriei 
chimice. Vasile Bărbulescu, 
delegat al cooperativei agrico
le de producție din comuna 
Scornicești, regiunea Argeș.

Tovarășul Ion luga a prezen
tat apoi raportul Comisiei de 
validare, care a fost aprobat în 
unanimitate de Congres.
Au mai luat cuvîntul Maria Zi

darii, delegată a cooperativei a- 
gricole de producție din comuna 
Păulești, regiunea Maramureș, 
și Ion Coman, delegat al coo
perativei agricole de producție

în Editura politică a apărut în broșură

Expunerea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

secretar general al C. C
al P. C. R. la Congresul
Cooperativelor Agricole

de Producție
Broșura a lost tipâritfi intr-un tiraj de masâ

Aspect din timpul adunării 
festive, organizate cu prile

jul Zilei de 8 Martie

Desenul tehnic
și programa

Cu prilejul 7.iIci
Internationale a femeii

înalte distincții conferite unor unităti La Combinatul siderurgic 
Galați

gate. Simbolic, acest Con
gres, treaptă de zbor spre 
anotimpuri atîrnind de roa
de, are loc în ceasurile cînd 
în cîmpie a răsunat cel din
ții tunet al anului și trac
toarele au intrat să despice 
văile. Tot ce se petrece aici 
se înlănțuie firesc cu pri
măvara și cu munca. Bără
ganul, ținut al griului, scăl
dat de Dunăre și de riuri 
spuse în cîntec, Dobrogea, 
pămint al nădejdilor învia
te (altădată, aici zarea se 
stingea oarbă in mărăcini- 
șuri și scaieți). Oltenia, trup 
de baladă. Transilvania, tara 
pămintului domol, umbrit de 
munți, Moldova, leagăn de 
voievozi neînfricafi, pămînt 
dulce, acoperit cu iubire — 
toate regiunile tării și-au 
trimis solii să spună despre 
bucuria cu care oamenii
muncesc să pună patriei cu
nună de flori și de spice... 
Am înțeles, ascultindu-i, că 
viața lor toată se Înscrie sub 
un arc de lumină și că gîn- 
durile lor, toate, sini de 
mulțumire, dar și de căutări. 
Oamenii pămintului caută 
mereu — fascinantă această , efervescentă, creatoare —! noi căi pentru sporirea avu
ției obștești, pentru sporirea 
producfiei cerealiere și ani
maliere. Și toate acestea, 
avînd ca fundament știința.

In acest mare sfat — fie 
că vorbesc despre felul cum 
se pot obține cantități mai 
mari de grîu și de porumb 
la hectar, despre irigații, te- 
rasare, redarea de noi pă- 
minturi agriculturii sau des
pre dezvoltarea șeptelului 
— țăranii se exprimă ca 
niște exersați tehnicieni, ștă- 
pîni pe cunoștințe întinse 
asimilate în ani de trudă ; și 
totodată ca niște gospodari 
care se simt chemați Ia ri
dicarea țării.

„... Sînt nespus de bucu
ros...". Aceste patru cuvinte, 
ades repetate în sala Con
gresului — adevărată aca
demie de agricultură — 
poartă în ele sensuri multi
ple.

Și îmi place să le ascult.

agricole, cooperatori fruntași,

specialiști și alți oameni ai muncii

Marti, după încheierea ședinței de dimineață a Congresului cooperativelor agricole de producție, a avut loc, în prezenta conducătorilor de partid și de stat și a celor peste 9 000 de delegați și invitați, solemnitatea inminării unor , înalte . distincțiiRomânia.Tovarășul Chivu Stoica, președintele Consiliului de Stat, în aplauzele puternice ale celor prezenți, a înmînat înaltele distincții conducătorilor unităților agricole decorate. In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat și al Guvernului Republicii Socialiste România, a spus președintele Consiliului de Stat, adresîndu-se în încheierea solemnității celor decorați, per- miteți-mi să felicit în mod călduros colectivele gospodăriilor agricole de stat, stațiunilor de mașini și tractoare și cooperativelor agricole de producție pentru înaltele distincții ce le-au fost conferite. Adresez, de asemenea, călduroase felicitări celor peste 2 000 de oameni ai muncii decorați cu acest prilej, pentru rezultatele meritorii dobîndite în consolidarea și dezvoltarea unităților socialiste din agricultură. Le urăm tuturor să obțină în continuare noi succese în îndeplinirea istoricelor hotărîri ale Congresului al IX-lea al nist Român, pentru ridicarea înaltă a agriculturii noastie, rea construcției socialiste în patrie — Republica Socialistă ze puternice).Prin Decret al Consiliului de Stat conferit ORDINUL MUNCII CLASA I, pentru rezultate deosebite obținute în sporirea producției agricole, vegetale și animale, livrarea unor cantităti importante de produse agroalimen- tare la fondul central, pentru calitatea superioară a produselor și realizarea de beneficii peste plan, gospodăriilor agricole de stat din Prejmer, regiunea Brașov; Lehliu, regiunea București; Amzacea, regiunea Dobrogea ; Băi- lești, regiunea Oltenia; Leorda, regiunea Suceava ; Panciu, regiunea Galați; Combinatului de sere al G.A.S. Arad, regiunea Banat.Pentru succese deosebite obținute în dezvoltarea și întărirea proprietății obștești, în creșterea producției de cereale, a efectivelor de animale și a produselor lor, pentru vînza- rea către stat a însemnate cantităti de pro-

ale Republicii Socialiste

Partidului Comu- pe o treaptă mai pentru desăvîrși- scumpa România. (Aplau-noaslră
a fost

Sectorul hidrotehnic
în probe tehnologice

dase agricole, s-a acordat ORDINUL MUNCII CLASA 1 cooperativelor agricole de producție din Scornicești și Ștefănești regiunea Argeș ; „8 Martie" din comuna Nicolae Bălcescu și „Podgoria" din Păunești, regiunea Bacău; Cărpiniș și „30 Decembrie" din comuna Tomnatic, regiunea Banat; Feldioara șl Ghimbav, regiunea Brașov ; Dobroești — oraș București; Dor Mărunt, „Gheorghe Doja“ din comuna Gheorghe Doja și Grindu, regiunea București; Cășeiu și „Mihai Viteazu" din comuna Mihai Viteazu, regiunea Cluj; „Răsăritul"

G AL AȚI (de la coresponden
tul nostru).

Pe șantierul importantului 
obiectiv al industriei siderur
gice de la Galați, muncitorii, 
tehnicienii și inginerii înscriu 
zi de zi pe graficele întrecerii 
socialiste noi succese. Zilele 
acestea, concomitent cu pro
bele tehnologice de la lamino
rul de tablă groasă, se desfă
șoară lucrările de intrare în 
funcțiune a sectorului hidro
tehnic. Aici instalatorii, lăcă
tușii și electricienii au asigurat 
intrarea la timp în probe teh
nologice a pompelor la priza 
de apă Șiret, de unde în mo
mentul intrării în funcțiune a 
laminorului i se va livra ace
stuia în fiecare secundă cite 
1,8 mc de apă.

Nu este cazul să in
sistăm aici asupra 
importanței pe ca
re o are desenul 
tehnic în buna 
pregătire a viito
rului muncitor. 
Am vrea însă să 
punem în discuție 
doar o latură a problemei. In 
școala noastră, pregătim, pe 

lingă alte meserii și jurnaliști, 
oțelari, laminatori etc. Opinia 
unor cadre didactice este că 
pentru aceste meserii nu este 
atît de necesar să se insiste 
asupra desenului tehnic. Am 
vrea să ne spunem și noi 
punctul de vedere, venind în 
discuție cu două argumente.

Este vorba, în primul rînd, 
de un lucru binecunoscut: 
elevul, la absolvirea școlii pro
fesionale, trebuie să cunoască 
bine procesul tehnologic al lo
cului său de muncă. Dar nu 
este deajuns numai atît. Des
fășurarea procesului de pro
ducție, calitatea produselor 
au o strînsă legătură cu cu
noștințele pe care elevul le 
posedă sau nu, în privința 
construcției, funcționării și în
treținerii instalațiilor unde va 
lucra. Cum aceste cunoștințe 
nu se capătă și nu pot fi în
țelese și interpretate decît cu 
ajutorul desenelor, al planșe
lor și schemelor, apare ca un 
lucru absolut necesar asimi
larea unor cunoștințe temeini
ce de desen și de către viitorii 
furnaliști, oțelari, laminatori 
etc.

Un alt argument îl consti
tuie faptul că, în timpul re
parației capitale a utilajelor,

(Continuare tn pag. a VI-a)

La solemnitatea laminării distincțiilor

jurnaliștii, oțelarii, laminatorii 
ar putea fi folosiți cu un ran
dament mai mare la operații 
diverse (zidire, montaj, insta
lații), dacă ar avea cunoștințe 
minime în a doua meserie (în
rudită) inclusiv cunoștințe a- 
decvate de desen tehnic.

O altă problemă la care 
vrem să ne referim este modul 
în care este prevăzută în pro
gramă repartizarea numărului 
de ore pentru fiecare temă în 
parte. Cu ocazia multor asis
tențe la lecțiile de desen, cer
cetând modul și timpul în care 
elevii își însușesc anumite cu
noștințe, am ajuns la concluzia 
că în programa actuală acea
stă repartizare este defec
tuoasă. Considerăm astfel că 
timpul în care este prevăzut 
a se preda anumite teme (a- 
plicații la construcții geome
trice, sisteme de proiecție, re
prezentarea secțiunilor și rup
turilor, reprezentarea filetelor) 
este exagerat de mic. Noi am 
făcut în această privință pro
puneri concrete Direcției ge
nerale respective din Ministe
rul Învățământului și Ministe
rului Industriei Metalurgice, 
propuneri după care, cu o mă
rire minimă a numărului de ore (14 ore), s-ar așeza pro
grama desenului tehnic pe o 
bază mult mai reală și mai 
corespunzătoare cerinței bunei 
pregătiri a viitorilor munci
tori.

In practica predării desenu
lui tehnic este foarte impor
tantă stabilirea raportului din
tre cunoștințe, priceperi și de
prinderi. Trebuie să recunoaș- 
-— nu pentru toți cei

8 Martie — Ziua Internațio
nală a Femeii — a fost sărbă
torită tn Capitală printr-o a- 
dunare festivă, organizată de 
Consiliul Național al Femeilor 
din Republica Socialistă Ro
mânia și Comitetul orășenesc 
al femeilor — București. In 
sala Teatrului C.C.S., unde s-a 
desfășurat adunarea, erau pre
zente numeroase femei din în
treprinderile și instituțiile 
bucureștene, lucrătoare în do
meniul științei și culturii, ac
tiviste ale organizațiilor de 
partid și obștești, vechi acti
viste ale mișcării de femei. Se 
aflau, de asemenea, conducă
tori ai unor instituții centrale 
și organizații obștești, precum 
și soții ale șefilor unor misi
uni diplomatice acreditați la 
București.

Despre semnificația zilei de 
8 Martie și felul în care feme
ile din țara noastră au întîm- 
pinat sărbătoarea lor, a vorbit 
prof. ing. Suzana Gîdea, pre
ședinta Consiliului Național al 
Femeilor.

Participantele la adunarea 
festivă au adoptat, într-o at
mosferă entuziastă, textul unei 
telegrame adresată Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

în încheierea adunării a fost 
prezentat un bogat program 
artistic.

(Agerpres)

Zile
de primăvară

ca
ne ocupăm de acest lu-

tem 
care 
cru ne este în prezent clar 
care
ții didactice trebuie să predo
mine în lecțiile de desen teh
nic predate elevului de școală 
profesională. Se consideră 
uneori că cea mai mare parte 
a timpului trebuie să fie con
sacrată exercițiilor de execu
ție a desenului, adică să se 
dea lecțiilor orientarea nece
sară pregătirii unor desena-

dintre aspectele actlvită-

ALEXANDRU BUȘOIU 
EMIL HERLEA 

profesori la Grugul școlar 
al Combinatului siderurgic 

Hunedoara

(Continuare în pag. a Vll-a)

BAIA MARE (de la coresponden
tul nostru).

De cîteva zile, Întregul oraș Satu 
Mare cunoaște o atmosferă oare
cum deosebită.

Venirea primăverii a prilejuit 
și aici organizarea unor acțiuni 
deosebite da înfrumusețare a ora
șului, cea mai importantă fiind 
plantarea de puieți.

Din inițiativa Comitetului oră
șenesc U.T.C., tineretul a luat asu
pra sa realizarea acestui obiectiv 
prin muncă patriotică. Șl în fie
care zi străzile și parcurile sînt 
pline de însuflețirea pionierilor și 
uteciștilor de la toate școlile din 
oraș.

O planificare corectă a reparti
zat pe elevii școlilor în așa fel 
îneît să fie cuprinse aproape toate 
punctele din oraș : grădina popu
lară, Piața Lenin și Piața „1 Mal", 
parcul din B-dul Republicii, împre
jurimile ștrandului, precum și stră
zile pe care vor fi plantați puieții.

Pînă la data de. 15 martie, cînd 
acțiunea se va încheia, peste 1.500 
puieți proaspeți vor împodobi ora
șul.

La Uzinele

Steagul Roșu “-Brașov
In hala montaj 

general a Uzinei 
„Steagul Roșu" a 
fost dată în func
țiune o stație auto
mată de alimentare 
cu lubrefianți a au
tocamioanelor ieșite

din fabricație. La 
această uzină se a- 
flă în construcție și 
o hală care va adă
posti autocamioa
nele și autotractoa
rele ieșite de la 
montaj. Aici li se

va face un ultim 
control, înainte de 
livrare. In preajma 
noii hale se cons
truiește o pistă de 
rodaj de aproape 
3 km.

(Agerpres)



rnniLE commui coopermor agricole be producție

Discuții la problemele cuprinse în ordinea de zi

Cuvîntul tovarășului 
Gheorghe Necula, 

prim-secretar al Comitetului regional București 
al P. C. R.

La începutul cuvîntării sale, vorbitorul a subliniat că, stabilind liniile directoare ale progresului continuu al economiei noastre naționale, căile înfloririi multilaterale a societății socialiste, Partidul Comunist Român acordă o atenție deosebită, alături de celelalte ramuri economice, dezvoltării agriculturii țării. Sarcini de mare însemnătate revin regiunii București — cea mai mare regiune agricolă a țării — căreia i se cere să contribuie pe măsura posibilităților ei la satisfacerea cu produse agricole a nevoilor economiei naționale.în adunările generale ale cooperativelor și apoi în conferințele raionale și conferința regională, membrii cooperatori și-au exprimat totala lor adeziune la măsurile inițiate de partid, manifestîndu-și totodată recunoștința pentru grija cu care sînt înconjurați, pentru perspectivele luminoase deschise agriculturii socialiste a regiunii.Ca-urmare a înfăptuirii politicii partidului și guvernului, numai pe ogoarele cooperativelor agricole din cuprinsul regiunii lucrează în prezent aproape 8 200 tractoare, peste 7 500 semănători mecanice, 4 500 combine pentru păioase și alte numeroase mașini agricole. Folosind cu pricepere baza tehnico-materială și creditele acordate de stat, țărănimea cooperatistă a reușit să obțină an de an producții tot mai mari, să întărească și să dezvolte puterea economică a cooperativelor agricole.Rezultatele mereu mai bune în producție au făcut posibilă sporirea anuală a veniturilor, dezvoltarea proprietății cooperatiste, creșterea valorii zi- lei-muncă. La sfîrșitul anului 1965, averea obștească a cooperativelor agricole din regiunea București se ridică la peste 2,6 miliarde lei, din care fondul de bază reprezintă 1,7 miliarde lei, cu 15 la sută mai mult față de anul precedent.în continuare, vorbitorul s-a referit la perspectivele extinderii mecanizării, chimizării și irigațiilor pe ogoarele unităților agricole din regiune. Irigațiile au o deosebită importanță, mai ales pentru unitățile
Cuvîntul tovarășului 

Gheorghe Goina,
Erou al Muncii Socialiste, 

delegat al cooperativei agricole 
Sîntana, regiunea Crișana

Țăranii cooperatori din Sîntana mi-au încredințat sarcina să exprim hotărîrea lor fermă de a traduce în viață măsurile stabilite de partid, pentru înflorirea continuă a agriculturii. Ca multe alte u- nități din țară, și cooperativa noastră a cunoscut o continuă dezvoltare. De la an la an, producția agricolă a sporit, iar o dată cu aceasta, și bunăstarea cooperatorilor. Prin extinderea mecanizării și chimizării, prin a- plicarea agrotehnicii la nivel tot mai înalt, anul trecut am obținut o producție medie de 2 720 kg grîu și peste 3 500 kg porumb la ha. Țin să subliniez că producțiile medii obținute în ultimii ani la principalele culturi depășesc de două ori nivelul recoltelor realizate în comuna Sîntana înainte de cooperativizare. S-a dezvoltat continuu și zootehnia. Din această ramură am 

aflate in Bărăgan, unde există un regim scăzut și neuniform de precipitații. Pînă în prezent, în regiunea noastră s-au amenajat pentru irigații 61 500 ha, din care în cooperativele agricole de producție 37 700 ha. Recoltele de pe aceste tere- S efvldte’?tia?ă ° dată mai mult faptul ca de extinderea suprafețelor amenajate pentru irigații depinde în mare măsura valorificarea mai deplină a potențialului de producție al solurilor din zonele secetoase.e erenurile irigate, cooperativele agricole Mostiște și Ileana din raionul Lehliu Fă- caieni și Progresul din raionul r etești au obținut cîte 82 000 pină_ la 90 000 kg de lucernă masa verde la hectar, iar numeroase alte cooperative au obținut producții mari la cultura sfeclei de zahăr și a legumelor.Din studiile efectuate pînă în prezent rezultă că în regiunea București sînt condiții ca m anii cincinalului să se 57nnnd^ !riSatiile pe încă W 000 de hectare Multe cooperative agricole de producție au o experiență destul de bogata în folosirea apei'provenite din izvoare, ploi și topirea zăpezilor. Aceasta este acumulată în mici bazine de retenție, executate pe firul văilor, în albiile părăsite ale cursurilor de apă sau în depresiuni. Alte cooperative, care nu au in apropiere cursuri de apa folosesc pentru irigații apa, din pînza freatică, construind baterii de puțuri, care u asGmenGa se execută cu cheltuieli foarte miciîn continuare, vorbitorul a aratat ca în problema sporirii numărului de mașini și tractoare, corespunzător cu nevoile regiunii precum și în ce privește executarea lucră- 5 ur.de ‘frații în îndrumarea tehnica și execuția proiectelor necesare, organele locale nu au simțit încă sprijinul concret și susținut din partea Consiliului Superior al Agriculturii. 61a^ieiIadu'Se’ tn continuare, la rolul deosebit de important ai uniunilor cooperativelor a- Cnm-M vorbitorul a spus :Comitetul regional cît și comitetele raionale de partid s-au preocupat îndeaproape și cu multa grijă de constituirea acestor uniuni, ajutindu-le ca de la început să desfășoare o munca rodnică. Sîntem hotă- nți ca și m viitor să ajutăm uniunile cooperatiste să se consolideze, să capete experiența, sa poată rezolva eficient și operativ cerințele producției agricole, nevoile economice și sociale ale coopera- vom0^ agric.0,e De asemenea, vom munci m continuare pen- tru mtanrea organizațiilor de partid de la sate pentru îmbunătățirea metodelor și stilului lor de muncă, pentru creșterea capacității lor de a mobiliza țărănimea cooperatistă la îndeplinirea sarcinilor puse de partid.

obținut anul trecut aproape3 000 000 lei.Averea obștească a cooperativei a crescut continuu, a- jungînd în prezent la peste 20 000 000 lei. Acumulările făcute au fost folosite în scopuri productive, în ramuri cu o mare eficiență economică. De exemplu, în ultimii trei ani am investit numai în construcția a 3 hectare de sere peste 6 000 000 lei. După calculele făcute, veniturile anuale de la sere vor fi de peste4 000 000 lei.Consiliul de conducere al cooperativei și-a pus în centrul preocupărilor sale extinderea irigațiilor. La Sîntana apele curgătoare lipsesc. Pînza de apă freatică se află însă la o adîncime de 5-7 metri. Din această sursă am irigat 340 hectare. Fîntînile pentru irigat le executăm din tuburi suprapuse de beton, ele au o adîncime medie de 12 metri. Datorită sporurilor mari de producție ce se obțin, cheltuielile efectuate se amortizează încă din primul an. Pe aceste suprafețe am înregistrat sporuri însemnate de producție. La porumb boabe am obținut cîte 7 103 kg la hectar, iar la sfecla de zahăr producția medie de pe cele 60 hectare irigate a fost de 48 000 kg. Cooperativa noastră a cultivat legume pe 80 hectare irigate în cîmp și pe 11 400 mp de sere și răsadnițe. De pe această suprafață am realizat 4 520 000 lei, ceea ce reprezintă o treime din totalul celor peste 13 000 000 lei obținuți anul trecut. Numai roșiile recoltate 

de pe un hectar de seră au adus un venit de 1 450 000 lei.In acest an ne propunem să mărim suprafața irigată cu încă 100 hectare. Prin executarea canalului Mureș-G.A.S. Scînteia vom putea mări suprafața irigată la cel puțin 1 000 de ha. Ținînd seama de experiența noastră și de a- vantajele mari pe care le aduce irigarea culturilor, propun ca specialiștii să studieze posibilitățile de extindere a irigațiilor din pînza de apă freatică și să indice concret cele mai eficiente măsuri.O atenție deosebită acordăm traducerii în viață a prevederilor din statutul Casei de pensii ce va fi votat la prezentul congres. Incepînd cu acest an, am prevăzut în planul de producție și financiar să reținem pentru fondul de pensii 3,5 la sută din valoarea
Cuvîntul tovarășului 
Laurențiu Schopp,
delegat al cooperativei agricole 

din Alfina, regiunea Brașov

Țăranii cooperatori din Al- țina și-au exprimat? acordul deplin pentru crearea uniunilor cooperatiste raionale și regionale și a Uniunii Naționale, care vor asigura rezolvarea multor probleme pe care le ridică dezvoltarea a- griculturii noastre.Cooperativa din comuna Alțina — care reprezintă familia unită a oamenilor muncii români si germani — a obținut an de an succese importante pe calea dezvoltării sale, în cei 16 ani de la înființare, fondul de bază a crescut la 6 092 000 lei, iar valoarea proprietății obștești a depășit 8 600 000 leiSituată în zona de deal, cooperativa noastră are condiții favorabile creșterii animalelor. Tocmai de aceea ne-am concentrat atenția asupra dezvoltării sectorului zootehnic, principal izvor de venituri bănești în cadrul unității noastre. Avem 13 grajduri care adăpostesc 1100 taurine, 2 maternități și 4 în- grășătorii pentru porci și alte construcții zootehnice.în continuare vorbitorul a arătat că în anii trecuți nu se realizau sarcinile planificate, datorită mai ales deficiențelor în asigurarea bazei furajere și instabilității îngrijitorilor. în anul 1965 aceste neajunsuri au fost în bună măsură înlăturate. în sectorul zootehnic au fost îndrumați să lucreze cei
Cuvîntul tovarășului 

Mihai Marinescu, 
ministrul industriei construcțiilor de mașini

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

producției globale. De asemenea, pentru întregirea pensiei în bani, ca și pînă acum, vom reține 4 la sută din producția de grîu și porumb.în încheiere, vorbitorul a spus : Cooperatorii din Sîntana au avut marea cinste de a primi, la începutul acestui an, vizita iubiților noștri conducători de partid și de stat, de la care am primit prețioase indicații cu privire la bunul mers al cooperativei noastre. Traducerea în viață a acestor indicații, precum și a prevederilor referitoare la organizarea și retribuirea muncii, dezvoltarea averii obștești și altele, sintetizate în proiectele de statut, va contribui la mobilizarea activă a tuturor cooperativelor pentru obținerea unor rezultate tot mai bune.

mai buni cooperatori. De asemenea, ne-am ocupat în mod special să asigurăm îngrijitorilor condiții corespunzătoare de muncă, prin mecanizarea unor lucrări cum sînt adăpatul animalelor, prepararea furajelor etc.La întocmirea planului anual de producție, s-a acordat atenție deosebită asigurării bazei furajere. în acest scop s-au luat măsuri de îmbunătățire a sortimentului de nutrețuri prin extinderea trifoiului și lucernei și amplasarea rațională a culturilor. Aceasta a avut drept rezultat obținerea de producții de furaje sporite și de calitate mai bună. Totodată, s-au luat măsuri pentru buna gospodărire a furajelor. La fiecare specie și categorie de animale consumul se face pe baza rațiilor întocmite periodic, în funcție de nutrețurile existente.Ca urmare a acestor măsuri și a strădaniei cooperatorilor, în anul trecut, au fost depășite prevederile planului de producție. Am avut stabilit să realizăm din zootehnie un venit de 1 358 700 Iei, și am obținut 2 075 185 lei, în special datorită faptului că planul la lapte pe vacă furajată a fost depășit cu peste 500 litri.Cooperatorii din Alțina, convinși de importanța sectorului zootehnic, nu se vor opri la rezultatele obținute pînă în prezent. Pe 450 de hectare de finețe naturale am executat deja lucrări de curățire și în- grășare. Ținînd seama de indicațiile cuprinse în Directivele celui de-al IX-lea Congres al partidului și folosind condițiile create, ne-am propus ca pînă în 1970 să sporim numărul de vaci la 620, aproape dublu față de efectivul existent și să ridicăm producția de lapte în medie la 3 000 litri pe vacă furajată. Totodată, vom mări cantitatea de produse pe care le vom vinde statului.In încheiere, vorbitorul, a- rătînd că au început cu bine noul an, a spus : în primele două luni ale acestui an îngrijitorii de animale au livrat la contract peste plan cantitatea de 31 800 litri lapte.

ducție de serie patru noi tipuri de tractoare și 103 tipuri de mașini și utilaje agricole, destinate pregătirii și fertilizării solului, întreținerii culturilor și combaterii dăunătorilor, recoltării cerealelor păioase și a porumbului, pregătirii furajelor, mecanizării diferitelor lucrări a terenurilor irigate și alte activități agricole. Un progres însemnat s-a obținut și în asimilarea și introducerea în exploatare a instalațiilor complexe destinate sectorului zootehnic, îndeosebi pentru creșterea păsărilor și îngrășarea industrială a porcilor. ,Asemenea realizări constituie pentru muncitorii, inginerii și tehnicienii industriei constructoare de mașini un imbold în munca de viitor.Vorbitorul a arătat totodată că ritmul de însușire a noilor mașini agricole nu a fost totdeauna satisfăcător, că u- nele din produsele însușite mai prezintă defecțiuni calitative. în campaniile agricole s-a resimțit lipsa unor piese de schimb, pe care întreprinderile nu le-au asigurat în sortimentul, calitățile și termenele solicitate.Aceste aspecte vor trebui să facă obiectul unei preocupări mai atente a conducerii ministerului pentru ca împreună cu Consiliul Superior al Agriculturii să găsim căile cele mai bune pentru soluționarea lor.Specialiștii din industria 

construcțiilor de mașini, în colaborare cu Consiliul Superior al Agriculturii, au elaborat programul de însușire în fabricație, în decursul planului cincinal, a peste 100 noi tipuri de mașini agricole, tractoare și instalații adecvate agriculturii noastre. Printre noile mașini ce urmează ‘ a fi însușite exemplificăm : noile tipuri de tractoare adaptate culturilor tehnice, lucrărilor în legumicultura, viticultură și pomicultură, combine autopropulsate de mare productivitate pentru recoltat cereale păioase și porumb boabe, mașini pentru cultura sfeclei de zahăr, cartofului și floarea- soarelui, seturi de mașini pentru administrarea îngrășămintelor chimice, mașini pentru mecanizarea lucrărilor din zootehnie, irigații etc. Urmează să se asimileze utilaje și instalații de irigare prin asper- siune, instalații complexe pentru sectorul zootehnic ș.a.Ca urmare a programului amplu de diversificare și de modernizare a producției de mașini agricole, în anul 1970
Cuvîntul tovarășului 

Paul Kereki, 
delegat al cooperatorilor 

din comuna Mihai Viteazu, regiunea Cluj

Experiența sectorului cooperatist al agriculturii noastre socialiste dovedește că buna organizare a muncii este un factor hotărîtor în obținerea de producții și venituri ridicate.Așa cum se arată în proiectul de statut, cooperativa a- gricolă își organizează acele ramuri de producție, vegetală și animală, care să asigure folosirea cît mai deplină a pămîntului, a celorlalte mijloace de producție, a forței de muncă și a tuturor rezervelor pentru creșterea producției agricole și sporirea veniturilor.Cooperativa de producție din comuna Mihai Viteazu, regiunea Cluj, desfășurîndu-și activitatea în zona de aprovizionare a orașului Turda, și-a organizat producția corespunzător condițiilor și cerințelor acestei zone, dezvoltînd îndeosebi legumicultura și creșterea animalelor de producție. Aceste sectoare ne-au adus cele mai importante venituri bănești. Din totalul de venituri bănești. 34 la sută au provenit din legumicultură și 31 la sută din sectorul zootehnic. Acest lucru a fost posibil și datorită producțiilor mari obținute. Astfel, în legumicultură am realizat la hectar 25 473 kg roșii, 24 980 kg ceapă, 20 000 kg. rădăcinoase și altele. De la fiecare vacă furajată am muls în medie 2 100 litri lapte, valorificînd pe bază de contract cantitatea de 3 485 hl.Cu ocazia vizitei făcute în unitatea noastră de către conducătorii de partid și de stat, în luna noiembrie 1965, pe bună dreptate ni s-a arătat că producția de lapte ar fi fost mult mai mare decît acordam
Cuvîntul tovarășului 

loan Moldovan, 
delegat al cooperativei agricole 

din Reghin, regiunea Mureș-Autonomă Maghiară

Pînă în anii regimului nostru, țărănimea n-a fost niciodată chemată să participe la treburile țării Țăranul, fie el român sau maghiar, n-a fost vreodată întrebat cum va fi viitorul său, a fost obligat 

producția de tractoare și mașini agricole va fi cu 70 la sută mai mare decît în anul 1965. în ce privește producția de piese de schimb s-au luat măsuri încă din acest an ca livrările să fie cu 25 la sută mai mari decît în anul trecut, urmînd ca în anul 1970 să prezinte o creștere de peste 85 la sută, ceea ce va permite o livrare mai bună a acestora către unitățile agriculturii.Considerăm necesar ca, pentru a diminua volumul de piese de schimb necesare bunei funcționări a mașinilor în exploatare, specialiștii ministerului nostru, împreună cu organele Consiliului Superior al Agriculturii și cu concursul Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole, să întocmească instrucțiuni detaliate privind exploatarea și întreținerea mașinilor, instrucțiuni care să fie însușite temeinic de cei care le folosesc. Această sarcină apare cu atît mai necesară cu cit în anii următori se vor asimila mașini cu tehnicitate și complexitate ridicată.

atenție cuvenită creșterii ponderii vacilor de lapte în totalul bovinelor. In anul trecut, în efectivul de 910 bovine, a- veam numai 253 capete vaci cu lapte, reprezentînd 28 la sută din total. Dacă am fi a- vut 50 la sută vaci de lapte din totalul bovinelor, am fi realizat în plus peste 2 200 hl lapte.Arătăm în fața Congresului că pe baza indicațiilor primite atunci, consiliul de conducere al cooperativei a studiat profund această problemă, adop- tînd măsuri care vor face posibil ca încă din 1968 numărul vacilor să ajungă la 500 capete din totalul de 1 030 bovine.Experiența ne-a arătat că dezvoltarea cooperativelor a- gricole de producție din zona preorășenească depinde într-o mare măsură și de buna organizare a muncii, deoarece după cum se știe, în aceste cooperative există un număr mai redus de brațe de muncă. In ce privește organizarea muncii, noi am avut în vedere permanentizarea brigăzilor de producție. In ultimii ani, în cadrul brigăzilor am întărit rolul șefilor de echipă, întru- cît ei sînt acei care stau cel mai mult timp în mijlocul cooperatorilor, îndrumînd și controlind activitatea acestora. Pentru a mări răspunderea personală a membrilor cooperatori față de calitatea muncii și pentru a se putea a- sigura creșterea cointeresării lor materiale, suprafețele ocupate de plantele prășitoare, inclusiv legumele, au fost împărțite în cadrul echipelor pe familii.în cooperativa noastră a dat rezultate bune constituirea u- nor brigăzi mixte de cîmp și legumicole. în acest fel am reușit să evităm golurile de muncă ce se iveau în sectorul de cîmp și să folosim rațional brațele de muncă.De aceea, sîntem întrutotul de acord cu prevederile proiectului de statut care arată că în fiecare cooperativă a- dunarea generală analizează și aprobă formele de organizare a muncii. Dezbătînd proiectul de statut al cooperativei agricole, cooperatorii noștri și-au manifestat aprobarea față de prevederile sale.Consider că proiectul de statut supus aprobării Congresului nostru va duce la întărirea întregii activități econo- mico-organizatorice și social- culturale a cooperativelor a- gricole de producție.

doar să muncească, a fost exploatat și jecmănit. Nu o dată domnii au strîmbat din nas atunci cînd au venit în atingere cu un pălmaș nrost îmbrăcat, transpirat, muncit din greu. Comparați acum acest trecut al inegalității cu noua situație a țărănimii noastre. Iată, aci, în acest for, țăranii își hotărăsc, după sfatul înțelept al partidului, un destin fericit. Mă cuprinde un sentiment puternic, acela al demnității omului, a omului care se vede respectat și cinstit pentru munca sa. Acest sentiment este propriu tuturor cooperatorilor noștri.Vorbitorul s-a referit apoi la prevederea cuprinsă în proiectul de statut al cooperativei agricole referitoare la lărgirea cointeresării materiale a cooperatorilor în sporirea producției agricole prin generalizarea sistemului de retribuție suplimentară a muncii, în raport de producția obți

nută. El a arătat că în cooperativa de producție Reghin, după ce s-au studiat posibilitățile de aplicare a retribuției suplimentare, s-a trecut la introducerea acestei forme de cointeresare atît la culturile prășitoare, cît și în ramura creșterii animalelor.Membrii cooperatori au a- preciat mult această metodă de apreciere a calității muncii lor, au lucrat cu interes sporit, deoarece au știut că activitatea depusă va fi bine răsplătită. In mod firesc, recoltele au sporit mult. La cultura porumbului, de exemplu, cooperativa noastră a obținut în 1965 o producție medie de 3 150 kg la hectar, cu 800 kg mai mult decît în 1964. După recoltare, oamenii au fost mulțumiți. Pe lingă cantitățile de produse repartizate pentru zilele-muncă efectuate ei au primit drept retribuție suplimentară 40 la sută din depășirea de plan, așa cum a stabilit adunarea generală.Rezultate deosebite am obținut prin lărgirea cointeresării materiale a cooperatorilor și în ramura creșterii animalelor. Noi avem 389 bovine, din care 200 sînt vaci și ju- ninci gestante. Ca urmare a îngrijirii lor mai atente, în anul 1965, producția de lapte pe vacă furajată a sporit la 2 120 litri, cu 420 litri mai mult decît s-a planificat. Retribuirea suplimentară s-a dovedit un factor deosebit de mobilizator și de eficient. Ajunge să amintesc faptul că sumele și produsele alocate drept retribuție suplimentară ău sporit valoarea zilei-muncă cu mai mult de 6 lei.Ținînd seama de aceste realizări, consiliul de conducere al cooperativei noastre va stărui ca în acest an să aplice întocmai prevederile noului statut ce va fi aprobat de Congres. Retribuția suplimentară în raport de producție va fi generalizată. In ace
Cuvîntul tovarășului 

Simion Uscat,
delegat al cooperativei agricole Cîlnic, 

regiunea Hunedoara

Sînt cooperator de 11 ani, iar de mai bine de 9 ani lucrez în sectorul zootehnic ca îngrijitor-mulgător. Am îndrăgit această meserie atît de frumoasă și plină de satisfacție.Partidul m-a ajutat să învăț mereu și să aplic în viață cele învățate. M-am străduit să fac așa. Am avut posibilitatea să participe la Consfătuirea pe țară a țăranilor cooperatori din decembrie 1961. Atunci am raportat că în 1961 am obținut la grupa de vaci pe care o îngrijeam, o producție de 3 800 litri de lapte de la fiecare vacă furajată.Tot la această consfătuire mi-am luat angajamentul să ajung în 1965 să obțin la fiecare vacă furajată din lotul meu cîte 5 000 litri lapte.Drumul spre realizarea a- cestui angajament nu mi-a fost ușor, dar, comuniștii m-au încurajat, specialiștii mi-au dat învățăminte, iar consiliul de conducere m-a ajutat. Știind că un comunist nu are voie să dea înapoi, am luptat cu hotărîre ca să-mi țin „vorba dată“. Acest angajament l-am realizat și depășit, încheind anul 1965 cu 5 116 litri lapte pe cap de vacă furajată (Aplauze).Mulți m-au întrebat — și o să mai întrebe cu siguranță — cum am făcut acest lucru ? în primul rînd, am căutat stăruitor să cunosc bine fiecare animal, pretențiile lui de hrană și întreținere, puterea de producție. Cunoscînd bine toate acestea, m-am îngrijit continuu ca posibilitățile productive ale animalelor să fie folosite și valorificate cît mai bine. Am aplicat o furajare diferențiată, progresivă. Prin această metodă am putut alege animalele recordiste. Tineretul femei provenit de la aceste vaci l-am crescut și urmărit cu mare atenție, tot timpul, pînă cînd a intrat în lotul de producție, înlocuind vacile mai slab productive. Desigur, în vederea realizării acestui obiectiv, a fost nevoie să se țină o evidență precisă a producției zilnice de lapte pentru fiecare animal în parte. La fel am ținut seama de furajele consumate.Ca urmare a muncii de se

lași timp, împreună cu inginerul nostru vom intensifica acțiunile de ridicare a nivelului de cunoștințe profesionale ale cooperatorilor, îi vom antrena și ajuta mai îndeaproape în aplicarea regulilor agrozootehnice avansate, pentru obținerea unor rezultate superioare celor înregistrate pînă acum.O altă problemă cuprinsă în proiectul de statut și la care vreau să mă refer o constituie activitatea comisiei de revizie. în cooperativa noastră, comisia de revizie este formată din cei mai buni gospodari, conștienți de însemnătatea apărării avutului obștesc. Comisia de revizie, prin verificările făcute și rapoartele trimestriale și anuale prezentate în adunările generale, ne-a ajutat la gospodărirea mai bună a furajelor și la păstrarea în bune condiții a inventarului agricol și a evidenței bunurilor înmagazinate. De aceea, sînt întrutotul de acord cu prevederile proiectului de statut al cooperativei agricole, cuprinse în articolele 35 și 36. cu privire la activitatea comisiei de revizie.Cooperatorii din unitatea noastră au dezbătut cu viu interes proiectele de statut — al cooperativelor agricole, al uniunilor cooperatiste și al Casei de pensii — exprimîn- du-și adeziunea lor deplină față de prevederile lor și an- gajîndu-se totodată să lupte neobosit pentru întărirea eco- nomico-organizatorică a cooperativei pentru o participare mai bună la muncă și la ridicarea producției agricole vegetale și animale.Ne exprimăm din inimă a- probarea față de măsurile de însemnătatea deosebită stabilite în acest Congres și hotărîrea de a munci cu multă rîvnă pentru traducerea în viață a mărețelor obiective I1 fixate de cel de al IX-lea Congres al P.C.R.

lecție desfășurate, am reușit să-mi formez pînă la începutul anului 1965 un lot de mare productivitate. Am văzut că este important ca animalele să se deprindă cu omul, iar omul să le trateze cu blîndețe și dragoste, ele să fie hrănite, îngrijite și mulse după un program zilnic.în primăvară am trecut din timpuriu la furajarea treptată cu masă verde ca : secară și lucernă, pregătindu-le _ astfel pentru perioada de pășunat. în sezonul de vară pentru a evita arșița, am aplicat pășuna tul de noapte și tot timpul am asigurat cu apă animalele, ori de cîte ori s-a simțit r.e- voia. .Prin aplicarea metodei de însămînțări artificiale am obținut an de an de la fiecare vacă cîte un vițel. Mulsul l-am făcut zilnic de două, trei ori, în funcție de producția vacilor. De cînd sînt îngrijitor-mulgător n-am avut nici un fel de mortalitate la viței.Aplicînd această metodă, de la unele vaci am obținut producții de 6 786 pînă la 8 825 litri lapte.Iată pe scurt cum am muncit și ce am făcut pentru obținerea producției de peste 5100 litri lapte de la fiecare vacă furajatăExperiența pe care am căpătat-o, am căutat tot timpul s-o împărtășesc tovarășilor mei din sectorul zootehnic, ceea ce a făcut ca producția de lapte obținută an de an în cooperativa noastră să depășească 2 600 litri lapte pe cap de vacă furajată. Mulți îngrijitori luptă să mă ajungă din urmă cu producțiile. Astfel, îngrijitorul Bărbuș Gheorghe în anul 1965 a obținut de la fiecare vacă furajată o producție de peste 3 800 litri, Suster Mihai aproape 3 000 litri și alții.De asemenea, alte cooperative au făcut schimb de experiență cu cea din Clinic, sporind și ele producția de lapte.Pentru munca depusă și rezultatele obținute, a continuat vorbitorul, am fost retribuit în anul 1965 cu 900 zile- muncă, pentru care am primit 3 400 kg grîu, 1 500 kg porumb, 1 300 kg cartofi și 13 500 lei din care 6 500 lei ca retribuție suplimentară pentru depășirea producției planificate.Sînt fericit că particip și eu la acest Congres plin de învățăminte, care va adopta măsuri importante pentru dezvoltarea pe mai departe a agriculturii cooperatiste și unde se alege organul central propriu al cooperativelor a- gricole de producție din țara noastră.Cu multă atenție am ascut* tat expunerea făcută de tovarășul Nicolae Ceaușescu — secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, și celelalte materiale cu care sînt de acord și le aprob cu multă căldură.
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Raport cu privire la proiectul de statut al Casei de pensii1 
și la sistemul de pensionare a membrilor cooperativelor ! 

agricole de producție I
prezentat de tovarășul EUGEN ALEXE I

Discuții la problemele cuprinse

în ordinea de zi

Congresul nostru, a spus raportorul, are menirea să dezbată și sistemul de pensionare a membrilor cooperatori, să adopte statutul Casei de pensii, care reprezintă o mare înfăptuire în viața satelor noastre, expresie a grijii permanente a partidului și statului pentru asigurarea unor condiții din ce în ce mai bune de viață țărănimii cooperatiste.Ca o subliniere a importanței deosebite a acestei măsuri, raportorul a evocat faptul că în trecut, în condițiile agriculturii bazate pe proprietatea individuală și pe exploatarea omului de către om, după o viață de trudă aspră și grea, bătrînii, invalizii și orfanii de la sate rămîneau să trăiască din mila altora, îndu- rînd cele mai mari lipsuri.Un larg ecou au stîrnit în masele de țărani muncitori de pe întreg cuprinsul patriei noastre documentele Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Român, în care se subliniază că o problemă ce va trebui să-și găsească rezolvarea în cel mai scurt timp rSste stabilirea regimului de pensionare a țăranilor cooperatori la bătrînețe sau în caz de incapacitate de muncă. Prin această măsură s-a deschis perspectiva împlinirii dorinței firești a numeroase generații de țărani, ca prin munca lor să poată avea la bătrînețe propriile lor mijloace de existență, care să le a- sigure o viață demnă, senină și ferită de griji.După ce a arătat că și pînă acum cooperativele agricole au acordat ajutoare în natură și bani celor inapți de muncă, criteriile de acordare a acestora deosebindu-se însă mult de Ia o unitate la alta, raportorul a precizat că în prezent, ca rezultat al întăririi economice a cooperativelor agricole, s-au creat condițiile necesare elaborării unui sistem unitar de pensionare pe întreaga țară, pentru bătrînețe și în caz de invaliditate.Urmînd linia trasată de partidul nostru, Comisia de organizare pentru pregătirea Congresului de înființare a Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție a întocmit proiectul de statut al Ca- JSei de pensii, care stabilește principiile pensionării țăranilor cooperatori, drepturile și îndatoririle cooperativelor și ale membrilor lor, precum și sistemul de organizare a Casei de pensii, prin care se a- sigură rezolvarea pentru prima dată în țara noastră a acestei probleme de mare importanță socială.Proiectul de statut a fost întocmit pe baza unei profunde analize social-economice a satului nostru, a experienței unor cooperative privind ajutorarea bătrînilor sub diferite forme și cu consultarea conducerilor cooperativelor a- grieole și a unui mare număr de cooperatori.Acest proiect a fost publicat în presă, discutat pe larg în echipe, brigăzi și în adunările generale ale cooperativelor agricole, cu care ocazie s-au făcut propuneri de îmbunătățire. Mii de cooperatori vîrstnici și tineri și-au exprimat, în cuvinte pline de entuziasm, recunoștința față de partidul nostru pentru 

această măsură, care constituie încă o dovadă a grijii pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a țărănimii. Cu acest prilej, cooperatorii și-au manifestat încă o dată hotă- rîrea neclintită de a munci cu mai multă rîvnă pentru continua dezvoltare și întărire a cooperativelor agricole de producție. O dovadă a încrederii cu care au fost primite de masele largi de țărani cooperatori măsurile de pensionare este faptul că în adunările lor generale toate cooperativele din țară au hotărît în unanimitate aderarea la prevederile statutului Casei de pensii.Pe baza unui studiu îndelungat și ținînd seama de experiența multor cooperative agricole, s-a ajuns la concluzia că pensionarea membrilor cooperatori este bine să se facă într-un sistem mixt de pensionare — în bani și în natură. Prin acest sistem se va asigură țăranilor cooperatori o sumă lunară sub formă de pensie fixă în bani prin Casa de pensii, iar de la cooperativele agricole de producție, ajutoare în natură.Potrivit proiectului de statut se prevede că membrii cooperativelor agricole âu dreptul să. primească pensii de bătrînețe și pensii de invaliditate. Au acest drept și copiii orfani de ambii părinți. Pensia de bătrînețe se cuvine bărbaților la împlinirea vîrstei de 65 ani, dacă au lucrat în cooperativă 25 de ani. Femeilor li se stabilește acest drept la vîrsta de 60 de ani și după 20 ani de muncă în cooperativă. La stabilirea numărului minim de ani de muncă în cooperativa agricolă s-a avut în vedere faptul că țăranii cooperatori, într-o perioadă de 2(K— 25 ani, în care se află în deplinătatea forțelor, au adus, o contribuție însemnată la întărirea și dezvoltarea economică a unităților lor, ceea ce le justifică dreptul ca la împlinirea vîrstei prevăzute în statut să poată beneficia de pensia cuvenită.Avînd în vedere că în prezent cooperativele agricole au o vechime mai mică decît cea prevăzută pentru pensionarea cooperatorilor, proiectul de statut stabilește, ca pentru început, să se a- corde pensie tuturor bătrînilor care au îndeplinit condiția de vîrstă, în raport de data înscrierii lor în cooperativă și de participarea permanentă la muncă în toți acești ani. Astfel, țăranii care au muncit efectiv în fiecare an în cooperativa agricolă, timp de 10 ani, îndeplinind condiția de vîrstă, vor primi pensia de 100 lei lunar. Acordarea unei pensii mai mari acelora care de la primele începuturi s-au înscris în cooperativele agricole, depunînd o valoroasă activitate în slujba dezvoltării continue a unităților din care fac parte, constituie o răsplată la care au pe deplin dreptul. Cooperatorii care după înscriere au muncit efectiv în cooperativa agricolă 5 ani, vor primi o pensie lunară de 70 lei. O pensie de 50 lei se prevede pentru membrii cooperativelor care au o vechime mai mică de 5 ani și au muncit efectiv în unitate de la data înscrierii. Țăranii cooperatori care s-au înscris în cooperativă și au adus pămînt, dar care nu au participat la muncă, vor primi o pensie lunară de 40 lei. Diferențierea care se face în nivelul pensiilor este pe deplin justificată, deoarece are drept criteriu de bază aportul adus de fiecare membru cooperator la întărirea economică a unității din care face parte și prin aceasta, la crearea posibilităților de constituire a fondului de pensii.In afară de grija pe care o manifestă față de cooperatorii vîrstnici, proiectul de statut cuprinde prevederi pentru ușurarea condițiilor de viață ale invalizilor și orfanilor. ■ Astfel, membrii cooperatori invalizi de gradul I și II, precum și copiii orfani de ambii 

părinți vor beneficia, de asemenea, de pensiile stabilite prin proiectul de statut.Acordarea de pensii invalizilor corespunde noii morale socialiste, care nu rămîne indiferentă față de acei membri ai societății ce nu mai sînt în măsură să muncească și să-și procure cele necesare traiului. De asemenea, conferirea dreptului de pensie orfanilor este strîns legată de îndatoririle naturale și legale pe care le au părinții de a-și întreține copiii minori. în cazul decesului ambilor părinți, această îndatorire revine în mod firesc colectivității, care va trebui să poarte în continuare o grijă părintească orfanilor, ca față de proprii săi membri.Pensiile prevăzute în proiectul de statut țin seama de actualele posibilități ale cooperativelor agricole. Stă deci în puterea marii familii unite a membrilor cooperativelor agricole de producție din țara noastră și constituie datoria lor să desfășoare o vastă și susținută activitate pentru sporirea producției agricole, dezvoltarea și întărirea economică a unităților — condiție esențială pentru creșterea bunăstării materiale a țărănimii •—și, o dată cu aceasta, și a nivelului pensiilor.Pe lingă pensia ce se acordă de către Casa de pensii, bătrînii, invalizii și orfanii vor primi, potrivit prevederilor statutului cooperativei agricole, ajutoare în natură și în bani, dreptul la lot în folosință, precum și dreptul de a munci în continuare, după puteri, în cooperativa agricolă. Astfel, pensionarii vor primi ajutoare în natură,'ce constau în principalele produse agricole necesare nevoilor de trai și care se stabilesc de către adunarea generală. Aceste a- jutoare vor fi acordate în funcție de nivelul producției obținute de fiecare cooperativă. Tot astfel, acele cooperative care au realizat o creștere însemnată a avuției obștești au posibilitatea să acorde pensionarilor săi, în afara drepturilor care le revin de la Casa de pensii, și ajutoare bănești suplimentare.însemnătatea social-econo- mică a pensionării țărănimii noastre, amploarea acestei măsuri pot fi apreciate, mai ales dacă avem în vedere faptul că, în urma analizei e- fectuate, vor îndeplini condițiile de pensionare, pentru început în jurul a un milion de țărani .vîrstnici, care formează o bună parte a bătrînilor din țara noastră, precum, și un număr de peste 200 000 de invalizi și orfani de ambii părinți.Sistemul de pensionare a membrilor cooperativelor a- gricole este conceput ca un sistem unitar, pe întreaga țară.în continuare, raportorul s-a referit Ia necesitatea unei preocupări permanente a cooperativelor agricole și a membrilor acestora pentru asigurarea surselor de formare a fondului de pensii. Fondul necesar acoperirii plății pensiei de bază se alcătuiește din contribuția anuală a tuturor cooperativelor agricole cu o cotă unitară de 3,5 la sută din valoarea producției globale. La sfîrșitul anului 1966 se va forma, pe această cale, un fond anual de circa 750 milioane lei, urmînd ca în anul 1975 să se ajungă la o sumă anuală de aproximativ 1 miliard 170 milioane lei. Chezășia acestei creșteri constă, așa cum a menționat raportorul, în munca harnică a țăranilor cooperatori pentru sporirea continuă a producției și veniturilor, pentru întărirea economică a unităților lor.Pe lingă contribuția cooperativelor, fondul de pensii se mai formează și din contribuția personală a membrilor cooperatori de la vîrsta de 16 ani și pînă la pensionare — cu o sumă fixă, la alegere, de 5 sau 10 lei pe lună. Din fondul rezultat se va plăti sporul lunar care se adaugă la pensia de bază, ținîndu-se seama de contribuția depusă. Contribu
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țiile personale prevăzute în proiectul de statut, stabilite de cooperatorii înșiși și depuse treptat, asigură după un număr de ani un spor lunar ce se adaugă la pensia de bază. Prin urmare, de contribuția fiecărui cooperator depinde mărimea sporului ce i se cuvine, și deci a veniturilor pe care le va avea ca pensionar.Formarea fondului unic pe țară va face posibilă plata pensiilor cu regularitate, în mărimea stabilită, potrivit îndeplinirii condițiilor de vechime și participare la muncă.Așa cum se prevede în statut, în situația în care o cooperativă agricolă, nu-și va respecta obligația de a depune contribuția anuală prevăzută, membrii acesteia nu vor putea beneficia de pensia de bază, iar cooperatorii membri ai Casei de pensii, care nu vor depune contribuția lunară de 5 sau 10 lei, cum este și firele, nu vor beneficia de sporul de pensie. Nu încape însă nici o îndoială că, pătrunse de înalta îndatorire ce le revine în asigurarea pensiilor celor bă- trîni, atît cooperativele agricole cît și membrii acestora se vor îngriji cu conștiinciozitate de depunerea contribuției la termenele prevăzute.Pentru realizarea sistemului unitar de pensionare, devine necesară organizarea Casei de pensii a membrilor cooperativelor agricole, ce va funcționa în cadrul Uniunii j care va cuprinde activitatea filialelor regionale și raionale ale Casei de pensii, constituite cu prilejul conferințelor de înființare a uniunilor regionale și r; cooperativelor agricole.Casa de pensii și filialele sale regionale și raionale vor fi conduse de comitete alcătuite din membrii cooperatori. La baza i pensii stă principiul democra- ției cooperatiste și al muncii colective, tice după întreaga noastră activitate.Ținînd seama de faptul că toate cooperativele au aderat la Casa de pensii, în vederea asigurării condițiilor materiale pentru aplicarea sistemului de pensionare propus, este necesar ca încă din acest an cooperativele și membrii acestora să depună contribuția fixată prin proiectul de statut, pentru a se putea trece la plata pensiilor începînd cu luna ianuarie a' anului 1967.După aprobarea statutului, Comitetul Casei de pensii și comitetele filialelor sale vor trece de îndată la organizarea activității lor. Una din primele sarcini este îndrumarea și sprijinirea cooperativelor agricole pentru ca acestea să stabilească numărul bătrînilor, invalizilor și orfanilor care urmează a primi pensia la care au dreptul, întocmind formele necesare. Pentru organizarea întregului sistem de pensionare a membrilor cooperativelor agricole, Comitetul Casei de pensii va elabora un regulament de aplicare a prevederilor cuprinse în statutul Casei de pensii și-l va supune spre aprobare Consiliului Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole.Entuziasmul cu care a fost primit proiectul de statut al Casei de pensii de către masele largi de țărani cooperatori, dovedește că țărănimea urmează cu încredere îndemnul partidului, văzînd în măsurile ce se iau îndeplinirea propriilor lor năzuințe. îmbu- l nătățirea condițiilor de existență a țărănimii cooperatiste, va constitui un puternic fac- I tor mobilizator în acțiunea de continuă întărire economică și ' organizatorică a cooperativelor I agricole de producție, de ridicare și înflorire a agriculturii României socialiste. Cu aceas- I tă convingere, Comisia de organizare supune dezbaterii și ' aprobării Congresului nostru I statutul Casei de pensii a membrilor cooperativelor agri- ' cole de producție din Republica Socialistă România.

Cuvîntul tovarășului 
Gheorghe Almăjan, 

membru al cooperativei agricole Berlișfe, 
regiunea Banat

Am venit aici din toate colțurile țării, țărani cooperatori, de toate vrîstele, de toate naționalitățile, ca să luăm parte la lucrările primului Congres al Uniunii Naționale a Cooperativelor de Producție, Congres care are o importanță deosebită în viața poporului nostru și va arăta căile pe care trebuie să merjem în viitor pentru ridicarea agriculturii noastre socialiste la o treaptă superioară.Nu sînt om tocmai tînăr. în anul acesta împlinesc 67 de ani. M-am născut sărac, am trăit o vreme sărac și-aș fi murit sărac ca părinții, moșii și strămoșii mei. însă datorită partidului, a conducerii . sale, care s-o îngrijit de starea țărănimii, și la Plenara din 3—5 martie 1949 ne-o arătat calea spre belșug și fericire trăiesc azi o altă viață. Sînt membru al cooperativei de producție „Unirea“ din comuna Berliște, raionul Oravița, regiunea Banat. Am muncit de la începutul cooperativei, adică de la înființarea ei și muncesc și astăzi. Am cătat în toți acești ani să fac lucrări de calitate bună, înțelegînd că prin aceasta contribui și eu la întărirea economică și organizatorică a cooperativei noastre și la ridicarea buneistări a membrilor noștri cooperatori.Aș vrea, să arăt Congresului că în unitatea noastră de multe ori am întîmpinat și greutăți și de multe ori am ajuns și la neînțelegeri, prin faptul că atunci cînd s-o planificat producțiile, după mine, mi s-o părut că sînt prea mici : 3 500-4 000 kilograme știuleți la hectar. O parte din membrii cooperatori și cîțîva din membrii consiliului de conducere în loc să privească înainte și să ia exemplu de la fruntașii din cooperativele a- gricole care au obținut producții mari au șovăit. Eu, care am citit în cărți, am citit broșuri, reviste, am luat pare cu regularitate la cursurile agrozootehnice, mî-am dat seama că în condițiile în care se găsește cooperativa noastră, producțiile pot să fie măi mari și d-aci o venit necazul. Am propus consiliului de conducere ca să îmi repartizeze suprafața pe care voi lucra-o cu echipa și mi-am luat angajamentul că voi aplica pre a- ceastă suprafață întregul complex de lucrări agrotehnice ca să dovidesc că pămîntul nostru poate da roade mai bogate. Și-aci am întîmpinat greutăți, tovarăși. Cînd am mers în fața echipei și-am arătat angajamentul care mi l-am luat, că dacă mi se repartizează suprafață pe care să lucrez eu cu echipa, voi da peste plan 2 000 kilograme de porumb, echipa o stat pe loc și-o spus: „Dar dacă nu reușim să obținem producțiile pentru care te-ai angajat, o să rîdă 

toți membrii cooperatori din cooperativa noastră și membrii cooperatori din satele vecine, pentru că toți știu că echipa noastră o fost o echipă fruntașă. Și decît să ne facem de rîs toți, mai bine fă-te singur".Nu m-am lăsat învins. Am mers din nou la consiliul de conducere și-am arătat că echipa nu are înțelegere, că vom putea obține producțiile care m-am angajat, să ne ținem de 6 000 kilograme știuleți și am propus consiliului de conducere să-mi repartizeze o suprafață de teren pe care s-o lucrez și pe care să aplic întregu complex de lucrări agrotehnice și să dovedesc membrilor cooperatori care s-or îndoit că se pot obține producții mari. Și consiliul de conducere mi-o repartizat o suprafață de 3,25 hectare. Această suprafață am împărțit-o după cum urmează : 2 hectare și 25 de ari am repartizat-o pentru porumb, o jumătate hectar pentru sfeclă și o jumătate de hectar pentru floarea-soarelui. Și mi-am propus : acuma voi aplica pre această suprafață tot ce-am învățat la cursurile agrozootehnice, tot ceea ce-am învățat de Ia fruntașii recoltelor bogate. Și rezultatele or fost mulțumitoare. La sfîrșitul anului, cînd am cules porumbul, de pre suprafața cultivată, de 2 hectare'25 db ari, âm.obținut o producție de 10 666 kilograme de știuleți la hectar, față de 4 000 plan și 2 000 care m-am angajat să-i dau preste plan. 3 404 kilograme floarea- soarelui, față de 1 200 planificat. 54 000 kilograme sfeclă la hectar — aceasta o fost rezultatul muncii mele pe lotul demonstrativ. Acei ce s-or îndoit, acei membri ai echipei mele .care s-or îndoit la început că nu vom putea obține producțiile propuse, în anul care o urmat, au pornit cu toată convingerea înainte și pre întreaga suprafață care o revenit echipei mele am muncit în așa fel ca producțiile să fie mărite și rezultatele o fost mulțumitoare. Plan am arat 4 500 la hectar, iar noi am realizat pe întreaga suprafață 8 200 kilograme la hectar. La fel au muncit și celelalte brigăzi și în felul acesta cooperativa noastră an de an s-a dezvoltat. Și împreună cu dezvoltarea și întărirea coope- ratiyei noastre, o crescut și bunăstarea membrilor cooperatori.Dacă în trecut în satul nostru oamenii n-or avut casă și îmbrăcăminte ca lumea, n-or avut bucurie, datorită grijii pe care ne-o poartă partidul astăzi membrii noștri cooperatori ș-or zidit case trainice, dîn material trainic, cărămidă și ciment, cu camere spațioase, mulți dintre membrii noștri coperatori și-or cumpărat mobilă nouă, aparate de radio, televizoare, frigidere, mașini de spălat rufe, mașini de cusut, biciclete, motociclete.Tovarăși, aș vrea ca să vorbesc puțin dăspre bucuria care o cuprins pe toți membrii noștri cooperatori atunci cînd au sosit ziarele cu proiectul de statut al Casei de pensii. Cînd ziarele or sosit și acolo a apărut statutul Casei de pensii, s-or făcut grupuri așa de oameni, or stat în jurul unui om care o citit și-or început să studieze, iar în ziua cînd consiliul de conducere o hotărît să se țină adunare ca să se dezbată în adunarea generală proiectul de statut al Casei de pensii, al cooperativelor de producție, al uniunilor rațonale și regionale, națională, spun sincer că locuin

ța sau localul unde-o fost adunarea generală era neîncăpătoare. Toți bătrînii, toate bă- trînele, toți tinerii or venit cu mic cu mare s-audă proiectul dă statut al Casei de pensii. Bucuria o fost mare, și cu mare însuflețire am primit acest document de mare însemnătate în viața țărănimii noastre și îndeosebi în viata bătrînilor.Bătrînii noștri dîn copera- tivă sînt hotărîți să lucreze în cadrul cooperativei, și pe lingă munca care o prestează și pre lîngă pensia care o primesc, ei vor duce o viață liniștită, o viață fericită. Eu aș vrea să dau un exemplu aci dăspre un membru coperator, ca să nu înșir mulți. Avem în cadrul cooperativei noastre un bătrîn care a împlinit vîrsta de 84 de ani. Acest bătrîn o lucrat de la înființarea cooperativei și pînă în anul 1965. In anul 1965 o efectuat după puterile lui 156 zile-muncă. Adunînd produsele care le-o primit pentru zilele efectuate, plus ajutorul de bătrînețe, acestui bătrîn i-o revenit în anul 1965 cantitatea de 518 kilograme grîu, 874 kilograme porumb știuleți, 1400 lei. M-am a- dresat acestui bătrîn și l-am întrebat: „Ce părere ai asupra hotărîrilor luate de partid cu pensionarea bătrînilor ?“ Mi-o spus așa în graiul lui bătrînesc: „Mulțumesc din inimă partidului care se îngrijește de noi, bătrînii, ca
Cuvîntul tovarășului 

Crăciun Alecu, 
delegai al cooperativei agricole 

din comuna Băleni, regiunea Galafi

Sînt nespus de bucuros că mi-a fost acordată cinstea de a participa la Congresul de constituire a Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, eveniment de o deosebită importanță pentru viața și activitatea țărănimii noastre cooperatiste. Din expunerea prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, am reținut și faptul că pentru consolidarea cooperativelor agricole situate în zona de deal este necesar să dezvoltăm acele ramuri de producție care valorifică cel mai bine condițiile naturale. Cooperativa noastră este așezată în zona deluroasă a raionului Bujor. Comuna noastră era bogată în trecut, dar oamenii ei erau săraci. După ce a făcut un scurt istoric al Bălenilor, vorbitorul a spus : De multe ori pămîntul nu înapoia țăranului nici sămînța. A- cum, locuitorii comunei fac parte din marea familie a țăranilor cooperatori care muncesc laolaltă peste 4 800 ha. teren, au o avere obștească de 13 500 000 lei și condiții de viață din ce în ce mai bune. In 

s-avem o viață, o bătrînețe liniștită și fericită". A mai arătat bătrînul ăsta că și-o făcut o socoteală personală. „Acum pîinea mi-e asigurată — spune el. Bani am să-mi cumpăr haine, am băni să-mi cumpăr și tutun și să beu în fiecare zi cîte-un deț de răchie". Așa bătrînețe mai spun și eu, pentru că acest bătrîn, el și bătrînii lui, și străbătrînii lui o dus o viață grea.Bucuria nu este numai în inima bătrînilor, bucuria i-a cuprins întregul popor din cooperativa noastră de producție, tineri și bătrîni, care privesc cu încredere viitorul, știind că bătrînețele lor vor fi asigurate, că vor duce o viață fericită.Ca încheiere, mulțumesc din suflet conducerii partidului pentru grija care o poartă țărănimii coperatiste, pentru fericirea bătrînețelor noastre, și-mi iau angajamentul în fața Congresului, cu toate ca sînt socotit după ani bătrîn, dar eu mă consider încă tînăr, că voi munci cu toată puterea mea, cu toată priceperea mea pentru mărirea producției, pentru întărirea economică organizatorică a coperativei noastre de producție și pentru desăvîrșirea construcției socialismului în scumpa noastră patrie, Republica Socialistă România.

ultimii ani, la Băleni s-au construit peste 500 de case, un cămin cultural, o școală cu 8 clase, un magazin universal, comuna fiind electrificată și radioficată.In munca noastră, am simțit permanent sprijinul multilateral acordat de partid și de stat, fiind îndrumați să valorificăm mai bine condițiile naturale. Ținînd seama că peste 50 la sută din terenurile noastre sînt în pantă, unele puternic erodate, care în condiții obișnuite de climă nu dădeau decît 500—600 lei venit la hectar, iar altele nimic, ne-am îndreptat atenția spre valorificarea lor prin terasarea șl plantarea cu viță de vie. Am început acțiunea în 1958. Dealurile s-au transformat într-un vast șantier pe care muncesc mii de oameni. Terenurile erodate au fost plantate cu viță de vie. Suprafața a crescut continuu ajungînd ia încheierea anului 1965 la 380 hectare. Investițiile făcute, munca desfășurată, au fost răsplătite din plin.Dealurile acestea sărace au ajuns să ne dea anual un venit de 15 000—18 000 lei la hectar, iar strugurii Bălenilor se fac tot maJ cunoscuți.Primele terase au fost construite manual. Mai tîrziu, pentru amenajarea terenurilor în pantă, am fost sprijiniți cu tractoare grele care ușurau e- forturile fizice și grăbeau e- fectuarea lucrării.Prezentînd în continuare un tablou al dezvoltării celorlalte ramuri de producție ale cooperativei, vorbitorul a apreciat ideea instituirii „zilei recoltei", propunînd ca această sărbătoare să aibă loc începînd chiar cu toamna acestui an. Poporul nostru mai are multe tradiții bune — legate de strîngerea recoltei. De aceea propun ca uniunile cooperativelor agricole de producție să păstreze și să stimuleze aceste tradiții.

Veni/i din țoale colturile tării delegații la Congres își împărtășesc unii altora ex
periența de muncă

In pauză la ștandul de cărțiPentru tinerețea clocotitoare ca și pentru pensionari, se deschid perspective atit d» 
luminoase l



LUCRĂRILE CONGRESULUI cooPER/mm mmole de producție
Cuvîntul tovarășului 

Ion Stănescu, 
prim-secrefar al Comitetului regional 

Oltenia al P. C. R.

Satul oltenesc ne oferă astăzi imaginea unei așezări înfloritoare — consecință firească a înfăptuirii politicii Partidului Comunist Român de transformare socialistă a agriculturii, de organizare a producției agricole după criteriile științei agricole, ale mecanizării complexe și ale randamentului maxim.Pe linia dezvoltării acestor realizări se înscrie și noua formă de organizare a agriculturii cooperatiste, inițiată și concepută de partid. Țărănimea cooperatistă din Oltenia a primit cu entuziasm crearea Uniunilor cooperativelor agricole de producție. La dezbaterile pe marginea proiectelor de statut al cooperativei agricole, al uniunilor cooperativelor agricole de producție și al Casei de pensii și cu prilejul conferințelor de constituire a uniunilor cooperatiste raionale și regionale, țăranii cooperatori și-au manifestat profunda lor încredere în înțelepciunea cu care partidul conduce dezvoltarea agriculturii. Ei au dezbătut cu maximă răspundere și spirit gospodăresc treburile practice ale organizării producției a- gricole, și-au exprimat acordul lor deplin față de conținutul profund rațional și democratic al noii forme de organizare a conducerii agriculturii cooperatiste.Oltenia este una din regiunile cu mare pondere în economia agrară a țării. Pornind de la condițiile bune pe care le avem — a spus în continuare vorbitorul — dezvoltarea agriculturii a fost și rămîne una din preocupările permanente ale organelor și organizațiilor de partid, ale sfaturilor populare, consiliilor agricole și uniunilor cooperatiste. Ne preocupă serios, de pildă, folosirea rațională a pămîntu- rilor în condițiile în care gradul de fertilitate a solurilor noastre este foarte diferit. A- vem posibilitatea ca de pe toate tipurile de sol să obținem recolte bogate printr-o largă acțiune de fertilizare și de folosire a pămîntului, potrivit cu însușirile lui agroproduc- tive. Rezultatele sînt evidente, în unele localități producția obținută în prezent depășește de 5—6 ori pe aceea din anii 1937—1938.în general, însă, rezultatele diferă mult de la o unitate la alta și însăși dezvoltarea economică a cooperativelor agricole prezintă un tablou neuniform. Acest fapt dovedește că sînt încă suficiente rezerve nefolosite și demonstrează necesitatea ca, pe linia indicațiilor date de C.C. al P.C.R. să organizăm un amplu schimb de experiență între unitățile agricole socialiste din regiune, pentru generalizarea celor
Cuvîntul tovarășului 

Gheorghe Guli, 
delegat al cooperativei agricole 

din comuna Cataloi, regiunea Dobrogea

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

mai bune metode de organizare a producției agricole și de conducere a treburilor gospodărești ale acestor unități.Aș vrea să-mi permiteți să înfățișez cîteva din preocupările noastre pentru folosirea rațională a fondului funciar și pentru creșterea producției pe unitatea de suprafață.După Plenara din noiembrie 1965 a C.C. al P.C.R., în regiunea noastră amenajările pentru irigații au căpătat caracterul unei susținute acțiuni la care participă mase mari de oameni ai muncii. în această iarnă s-au executat 154 000 m c terasamente, la care au participat mai mult de 30 000 de țărani cooperatori. Pentru valorificarea superioară a terenurilor agricole ne-am propus, chibzuind bine lucrurile, sfătu- indu-ne cu specialiști și cu țărani cooperatori, să executăm pînă în 1970 amenajări pentru irigații pe 97 700 ha din care 50 000 de hectare prin forțele proprii ale cooperativelor agricole.Alături de acțiunile pentru irigații, în unitățile agricole din regiunea noastră se desfășoară lucrări masive pentru scoaterea unor terenuri agricole de sub efectul inundațiilor și excesului de umiditate. Pînă în 1970 se vor executa lucrări de îndiguiri și desecări pe 90 000 hectare, din care lucrările de desecare de pe mai mult de 71 000 de hectare se vor executa concomitent cu îndiguirea pentru sisteme mari.O acțiune vastă, de însemnătate deosebită pentru economia regiunii și a țării, o vor constitui studiile tehnico-eco- nomice privind nisipurile din stînga Jiului și din zona Dunării, care ne vor da posibilitatea etapizării lucrărilor pentru valorificarea superioară a unei suprafețe de peste 210 000 hectare. Consider absolut necesar ca organele de specialitate ale Consiliului Superior al Agriculturii să urgenteze această lucrare și să țină seama în aceste studii și de experiența pozitivă a multor unități din regiunea noastră. Este necesar să se ia în studiu problema înființării u- nor perdele de protecție și a fabricării unor tractoare și a unor sisteme de mașini adecvate pentru astfel de terenuri.Una din preocupările actuale ale organelor noastre de partid, de stat și agricole este valorificarea superioară a pășunilor și fînețelor, care în Oltenia cuprind circa 250 000 ha. Deși suprafața acestora este mare, valoarea lor productivă este scăzută. Unul din neajunsurile pășunilor noastre este și faptul că sînt fărîmița- te. Ar fi util, după părerea noastră, ca într-un viitor a- propiat Consiliul Superior al Agriculturii și Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole să soluționeze această problemă potrivit cu nevoile unităților agricole, în vederea folosirii.cît mai raționale a acestor pășuni.Apreciind importanța și rolul pe care-1 vor avea uniunile cooperatiste, vorbitorul a spus în încheiere : Comitetul regional de partid va sprijini tinerele uniuni cooperatiste și prin ele cooperativele agricole, cu convingerea că în felul a- cesta ne vom spori contribuția la înflorirea agriculturii socialiste, la întărirea puterii economice a scumpei noastre patrii.

bani în raport cu contribuția adusă la depășirea producțiilor stabilite. Sintem întrutotul de acord cu aceste prevederi, întrucît și experiența noastră confirmă justețea lor.în activitatea sa, consiliul de conducere al unității noastre — ajutat de organizația de partid — a pus un accent deosebit pe buna organizare, normare și evidență a muncii, cointeresarea materială a membrilor cooperatori prin a- plicarea retribuției suplimentare, extinderea mecanizării lucrărilor, în special a celor unde se consumă un număr mare de zile-muncă, măsuri care să ducă la creșterea producției pe unitate de suprafață și pe fiecare animal.Cu ajutorul specialiștilor, pe baza unui plan concret, am trecut la fertilizarea solului în mod diferențiat. în 1965 am folosit, de exemplu, 90 tone de superfosfat și 50 tone de azotat de amoniu, plus 3 500 tone de îngrășăminte organice, ceea ce ne-a permis să fertilizăm 965 hectare, adică peste jumătate din suprafața cooperativei, acordînd atenție mai întîi solurilor mai puțin fertile. In continuare, vorbitorul a prezentat rezultatele aplicării întocmai a măsurilor a- grotehnice. El a arătat că consiliul de conducere s-a preocupat în permanență și de folosirea cu chibzuință a fondului de zile-muncă planificate pe culturi, fel de lucrări și specii de animale. Organizînd munca cu brigadierii buni, cu experiență și cu echipe conduse de cei mai harnici cooperatori, care prin participarea permanentă la cursurile agro

zootehnice și-au ridicat cunoștințele și calificarea, am reușit ca an de an, deși producțiile au crescut, să reducem în permanență consumul de zile- muncă. Astfel, în anul 1965 am consumat în total 76 000 zile-muncă față de 90 000 cît consumam în medie în anii trecuți pentru aceleași lucrări.Cooperatorii și-au dat seama de un lucru care era înțeles mai greu în anii din urmă și, anume, de faptul că nu numai numărul mare de zile-muncă determină cîștigul lor, ci îndeosebi, ridicarea valorii zilei-muncă. Pe această linie, concomitent cu extinderea mecanizării, consiliul de conducere a analizat periodic situația fiecărui loc de muncă și modul cum este ținuță evidența muncii, putîndu-se lua măsuri operative pentru reducerea consumului de zile- muncă neproductiv.Consiliul de conducere a avut în atenție, tot în scopul creșterii retribuirii zilei-muncă, realizarea unei producții
Cuvîntul tovarășei 

Suzana Gîdea,
președinta Consiliului

Permiteți-mi să transmit din partea femeilor din orașele și satele patriei noastre un călduros salut Congresului de constituire a Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole — eveniment de seamă în viața țărănimii și a întregului nostru popor.Milioanele de femei de la sate, oamenii muncii care au participat activ la ampla dezbatere asupra măsurilor stabilite de Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie anul trecut cu privire la îmbunătățirea conducerii și planificării agriculturii dau o înaltă apreciere hotărîrilor adoptate în vederea realizării cu succes a obiectivelor stabilite de Congresul al IX-lea al Partidului pentru dezvoltarea intensivă și multilaterală a agriculturii.Profundele transformări revoluționare care au avut loc în țara noastră — a continuat vorbitoarea — s-au răsfrînt multilateral și în viața țărănoilor. Bucurîndu-se de deplina egalitate în drepturi, ele s-au integrat cu entuziasm și abnegație în activitatea creatoare a întregului nostru popor pentru înflorirea României socialiste. Muncind cu hărnicie și pricepere, țărăncile participă tot mai activ în viața economică, politică și social-cul- turală a satului, aducînd o contribuție rodnică la dezvoltarea continuă a agriculturii noastre socialiste.Stima și încrederea cu care sînt înconjurate de către întregul popor, femeile de la sate deopotrivă cu cele de la orașe, în condițiile orînduirii noastre socialiste, sînt elocvent ilustrate de faptul că în Marea Adunare Națională, printre cele 67 deputate alese anul trecut, se numără 22 de țărănci și intelectuale de la sate, care împreună cu zecile de mii de sătence alese deputate în sfaturile populare, contribuie cu devotament și înalt spirit de răspundere la conducerea treburilor de stat și obștești; activitatea desfășurată de femeile alese în consiliile de conducere este apreciată de cooperatori; miile de brigadiere, șefe de echipă, milioanele de cooperatoare se dovedesc a fi un sprijin de nă
Cuvîntul tovarășului

Dumitru Stanciu, 
delegat al cooperativei agricole 

din comuna Ghimbav, regiunea Brașov

Membrii cooperatori din comuna Ghimbav, în ciuda condițiilor climaterice mai puțin favorabile, au realizat și depășit indicatorii de plan, în- trecînd cu mult producțiile medii obținute în trecut în Țara Bîrsei. La grîul de toamnă am obținut în anul 1965 o producție medie de 3 307 kg la ha, iar pe ultimii 4 ani recolta medie a fost de 3 179 kg. La cartofi de toamnă, producția medie obținută pe întreaga suprafață cultivată a fost 

vegetale și animale din ce în ce mai mari, cu un cosum cît mai mic de zile-muncă. De pildă, dacă în anul 1964 pentru o valoare a producției totale de 1000 lei, am consumat 18 zile-muncă, în anul 1965 pentru aceeași producție am consumat 8,3 zile-muncă.Toate aceste măsuri au avut ca efect obținerea unor producții mari cu un consum redus de zile-muncă. Valorifi- cînd pe baza contractelor încheiate cu statul cantități tot mai mari de produse agricole vegetale și animale, cooperativa noastră a obținut în anul trecut un venit bănesc de peste 290 000 lei la 100 hectare față de numai 135 000 lei la 100 hectare cît am obținut în 1962. în încheiere vorbitorul s-a ocupat de problema creșterii fondului de bază — unul din factorii esențiali în consolidarea economico-organizato- rică a cooperativelor, în creșterea bunăstării membrilor cooperatori.

Najional al Femeilordejde în întărirea economico- organizatorică a cooperativelor, în sporirea producției a- gricole.In condițiile noii etape în care a pășit agricultura țării, rolul femeilor de la sate crește și mai mult. Eforturilor statului nostru pentru mecanizarea complexă și chimizarea agriculturii, țărăncile, inginerele, tehnicienele din agricultură, împreună cu toți oamenii muncii de pe ogoare, le vor răspunde printr-o muncă mai susținută, mai rodnică, prin aplicarea în viață a cunoștințelor agrozootehnice, prin e- fectuarea unor lucrări de bună calitate. în legumicultura, femeile, care reprezintă 60 la sută din totalul brațelor de muncă, vor acorda o atenție mai mare îmbogățirii sortimentelor de legume, culturilor forțate și timpurii, pentru a se asigura în tot timpul a- nului legume proaspete.Participarea tot mai activă a femeilor la bunul mers al cooperativelor agricole solicită o preocupare sporită din partea consiliilor de conducere, a uniunilor agricole, pentru soluționarea, cu sprijinul comisiilor femeilor, a unor probleme pe care am dori să le punem în atenția dv.Considerăm că în râport cu contribuția pe care o pot aduce în dezvoltarea zootehniei, ar fi bine să existe un interes sporit pentru calificarea și atragerea unui număr mai mare de femei, care să lucreze ca mulgătoare și îngrijitoare de animale, crescătoare de păsări sau în sericicultură, precum și pentru extinderea mecanizării unor lucrări care să le ușureze munca.Socotim în același timp că este necesar să se manifeste din partea consiliilor de conducere ale cooperativelor agricole, a uniunilor raionale și regionale mai multă atenție, mai mult curaj în încredințarea unor funcții de răspundere femeilor, care prin hărnicia, spiritul gospodăresc și de inițiativă au dovedit că se pot achita cu cinste de sarcinile de răspundere primite.Consiliul Național, comitetele regionale, raionale și orășenești ale femeilor vor acorda un sprijin mai mare comisiilor femeilor din cooperativele agricole pentru ca a- cestea să poată desfășura o multilaterală activitate cul- tural-educativă, care să contribuie la ridicarea conștiinței socialiste a femeilor de la sate. Pe viitor comisiile fe-» meilor se vor preocupa ca un număr mai mare de cooperatoare să participe la acțiunile de generalizare a experienței bune, la diferitele forme ale învățămîntului a- grozootehnic de masă, prin care acestea își pot însuși valorile științei agricole a- vansate, atît de necesare unei agriculturi moderne, în plin avînt.

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

fiecare cultură. în cooperativa noastră o cultură importantă aducătoare de mari venituri este cartoful. Primăvara, înainte de plantarea cartofilor, fiecare tarla este împărțită de brigadieri în patru părți, de comun acord cu șefii de echipă. Tot împreună ei stabilesc producția pentru fiecare parcelă, respectiv echipă, corespunzător sarcinii de plan pe brigadă. In acest fel facem posibilă aplicarea retribuirii suplimentare a muncii.La consfătuirea pe țară în problema culturii cartofilor, ținută în luna februarie la Brașov, s-a arătat producția nesatisfăcătoare de cartofi obținută de regiunea Brașov în ultimii ani. Pentru cooperativa agricolă din Ghimbav ca și pentru celelalte cooperative agricole din regiune sarcinile și recomandările consfătuirii cît și metodele bune reieșite aici ne ajută să stabilim cele mai bune măsuri care să ducă la creșterea substanțială a producției încă în acest an.După cum ne este cunoscut, cultura cartofului prezintă o mare importanță pentru economia națională, iar pentru numeroase cooperative agricole, printre care și a noastră, reprezintă o sursă de venituri însemnate. Credem însă că nu îndeajuns s-a ocupat Consiliul Superior al Agriculturii și organele agricole locale de cultura cartofului. încă nu avem sămînța bună pentru toate suprafețele, și nici mecanizarea acestei culturi n-a stat în centrul preocupărilor. De aceea propunem Consiliului Superior al Agriculturii și tuturor specialiștilor care se ocupă de cartofi să urgenteze
Cuvîntul tovarășului 
Constantin Scarlat, 

ministrul industriei chimice

în cadrul acestei politici, de industrializare socialistă a țării, un rol deosebit îi revine industriei chimice, care constituie un factor esențial pentru modernizarea și dezvoltarea întregii economii. Așa se explică faptul că în anii 1961- 1965 s-au alocat peste 20 la sută din totalul investițiilor, iar pentru anii 1966—1970 se prevăd peste 30 miliarde lei pentru dezvoltarea acestei ramuri, realizîndu-se astfel cel mai ridicat ritm din întreaga industrie.O pondere importantă în acest volum o au investițiile destinate dezvoltării produselor chimice necesare agriculturii și mai ales sectorului de îngrășăminte, pentru care s-au prevăzut peste 8 miliarde lei, reprezentînd circa 25 la sută din sumele alocate industriei chimice.în raportul prezentat la Congresul al IX-lea al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., a arătat că : „în elaborarea politicii sale agrare, partidul are în vedere că o a- gricultură intensivă, multilateral dezvoltată, este indisolubil legată de folosirea pe scară largă a îngrășămintelor chimice, insectofungicideior și a altor substanțe chimice".Producția de îngrășăminte realizată în anul 1965 a fost de 4,1 ori mai mare decît cea din anul 1960, îmbunătățin- du-se totodată raportul dintre elementele fertilizante, azot și fosfor, pînă la 1 : 0,6 — apro- piindu-se astfel de producția optimă cerută de specialiștii din agricultură pentru condițiile de sol și climă din țara noastră. Totuși, trebuie să arătăm că sarcinile trasate de Congresul al VIII-lea nu aii fost îndeplinite, producția de îngrășăminte în anul 1965 fiind de numai 60 la sută față de nivelul prevăzut în Directive, din care cauză, pe bună dreptate, a fost criticat Ministerul Industriei Chimice.Creșterea producției cît și măsurile ce au fost luate din indicația conducerii de partid pentru normalizarea funcționării unităților intrate în funcțiune în ultimii ani, permit ca în primăvara acestui an să se producă cu 58 la sută mai multe îngrășăminte decît în perioada corespunzătoare a anului trecut: aceasta înseamnă că unitățile agricole vor primi cantități mărite de îngrășăminte tocmai în perioada campaniei de primăvară, cînd este și indicată administrarea lor.In continuare, vorbitorul a enunțat cîteva din măsurile luate de Ministerul Industriei 

rezolvarea problemelor legate de această valoroasă cultură.Noi vom acorda în continuare o atenție sporită fiecărei culturi. Ne-am propus ca în anul 1966 să mărim producția de sfeclă de zahăr la peste 30 de tone la hectar, la grîu să depășim 3 700 kg, iar la cartofi să realizăm cel puțin 30 000 kg la hectar. Producția de lapte va crește în următorii cinci ani la peste 3 000 litri de la fiecare vacă furajată, iar efectivul de vaci și ju- ninci gestante va depăși 60 la sută din totalul taurinelor.Pentru realizarea acestor obiective vom spori acumulările în construcții, utilaje si instalații zootehnice. vom mări numărul de animale matcă. Ținînd seama de prevederile proiectului de statut al cooperativelor agricole, ne propunem ca sumele alocate pentru fondurile de acumulare să ajungă la un procent de peste 20 la sută din veniturile nete. Aceasta ne va permite ca averea obștească, care în prezent este de peste 10 milioane lei, să depășească, pînă în 1970, suma de 12 milioane lei.Membrii cooperativei urmează să obțină an de an o retribuire tot mai mare pentru zilele-muncă prestate, astfel ca să depășim 41 lei cît a fost valoarea zilei-muncă în anul 1965.Asigurăm Congresul că membrii cooperatori din comuna Ghimbav vor munci cu tot elanul pentru traducerea în viață a Directivelor Congresului al IX-lea, fiind convinși că în felul acesta își vor aduce contribuția lor la înflorirea patriei noastre, România socialistă.

Chimice pentru traducerea în viață a sarcinilor trasate a- cestui domeniu de Congresul al IX-lea al partidului. S-au creat condiții — a menționat vorbitorul — pentru a începe într-un timp scurt lucrările pentru șase noi uzine chimice pentru fabricarea îngrășămintelor cu azot și a îngrășămintelor complexe.Trebuie arătat că, paralel cu creșterea producției, se va extinde mult și gama de sortimente, astfel încît industria chimică va fi în măsură să livreze agriculturii majoritatea sortimentelor cunoscute pe plan mondial: îngrășăminte concentrate, uree, îngrășăminte lichide, îngrășăminte complexe etc, produsele fabricate urmînd a avea o concentrație medie în substanță activă dublă față de anul1959.După ce a relevat mareavaloare a îngrășămintelorcomplexe, tovarășul Constantin Scarlat a scos în evidență și faptul că, în legătură cu îngrășămintele lichide, se ridică în mod acut problema folosirii apelor amoniacale și a amoniacului anhidru. Este necesar ca Consiliul Superior al Agriculturii și Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini să definitiveze și să înceapă fabricarea utilajelor necesare pentru încorporarea în sol a îngrășămintelor lichide, folosite cu multă eficiență în tehnica mondială, deoarece cantitățile de ape amoniacale produse vor fi an de an tot mai mari, ajungînd în 1970 la peste 40 000 tone azot.O altă problemă încă insuficient luată în seamă de unitățile din agricultură este aceea a depozitării corespunzătoare a îngrășămintelor chimice, cunoscut fiind faptul că, din păcate, nu sînt rare cazurile cînd ele sînt lăsate sub cerul liber, în bătaia ploii sau a vîntului, pierd din substanțele active, irosindu-se astfel însemnate cantități de îngrășăminte.Sprijinul acordat de partid a permis o creștere importantă și a producției de antidău- nători. Cu toate acestea, sub aspectul lărgirii gamei de sortimente, industria de antidău- nători nu este la nivelul dorit, nereușind în suficientă măsură să realizeze produse de mare concentrație și eficacitate. Pentru perioada cincinalului se prevede dezvoltarea capacităților existente, precum și construirea unei noi fabrici de biostimulatori și vitamine zootehnice, ceea ce va duce la o creștere de 1,7 ori a producției de antidăună- tori și de circa 5 ori a celei de biostimulatori, vitamine și medicamente de uz veterinar, constituind o contribuție însemnată la creșterea producției vegetale și animale.Urmînd indicațiile date de partid, pentru lucrătorii din uzinele chimice și institutele de cercetări o preocupare primordială trebuie să fie îmbunătățirea continuă a calității produselor destinate agriculturii, pentru a se ajunge la produse superioare, cu concentrații mărite și cu caracteristici fizico-chimice îmbunătățite, care să contribuie la mărirea acțiunii biologice și, deci, și a eficienței lor economice.

Cuvîntul tovarășului 
Vasile Bărbulescu, 
delegat al cooperativei agricole 

Scornicești, legiunea Argeș

Cooperativa agricolă de producție din Scornicești, folosind marile avantaje pe care le oferă munca în comun, a căpătat o bună experiență în creșterea capacității de producție a solului, cu atît mai mult cu cît toate cele peste 2 900 hectare arabile sînt amplasate într-o zonă cu podzol degradat. Pămîntul nostru nu a fost niciodată prea darnic cu oamenii, abia dacă îi răsplătea la vremea culesului cu 700—800 kg grîu și porumb la hectar. Pe aceste terenuri noi am început însă o adevărată ofensivă pentru corectarea a- cidității solului, pentru a-i ridica gradul de fertilitate.în continuare, vorbitorul a relatat măsurile întreprinse atît pentru folosirea unor cantități sporite de amendamente calcaroase și îngrășăminte naturale, cît și pentru aplicarea întocmai și la timp a regulilor agrotehnice.Am reușit să fertilizăm 2 000 de hectare și desigur că nu ne vom opri aici. Ca urmare, pămîntul nostru, despre care oamenii spuneau că este un pă- mînt acru, rece, fără viață, a dat roade bogate, nemaiîntîl- nite în trecut. Am reușit ca an de an, în ciuda condițiilor climatice nefavorabile, să obținem producții constante, care la grîu au fost cuprinse între 1 800—2 000 kg la hectar, iar la porumb între 2 500—3 500 kg boabe la hectar, iar pe u- nele parcele am obținut peste 5 000 kg boabe la ha. Amintind toate acestea mă gîndesc la greutățile începutului. A- tunci cînd am planificat să obținem de pe 70 hectare cite 5 000 kg porumb boabe la ha, mai mul ți țărani dădeau din cap neîncrezători și spuneau : Peste 5 000 de boabe, nu 5 000 de kilograme !Era într-adevăr o hotărîre curajoasă, deoarece oamenii știau că pămîntul e sărac și acid, sol inclus în ultima categorie a podzolurilor.Experiența căpătată în fertilizarea pămîntului constituie pentru noi un adevărat izvor de învățătură. Am înțeles mai bine că și în condițiile de climă și sol de la noi se pot obține producții mari. Desigur că rezultatele obținute în sporirea producției la hectar nu trebuie să ne mulțumească, să ne facă să ne oprim aici. Ele ne-au arătat doar că avem
RAPORTUL

Comisiei de validare
prezentat de tovarășul ION IUGA

Adunările generale ale cooperativelor agricole de producție, conferințele pentru constituirea uniunilor raionale, orășenești și regionale, care au avut loc în lunile ianuarie și februarie anul curent, s-au desfășurat în lumina sarcinilor reieșite din documentele Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român din noiembrie 1965, respectîn- du-se instrucțiunile Comisiei de organizare a Congresului pentru constituirea Uniunii Naționale a Cooperativelor A- gricole.Participanții la adunările generale și conferințe și-au manifestat totala adeziune și aprobare față de măsurile stabilite de partid cu privire la îmbunătățirea conducerii și planificării agriculturii Și față de proiectele statutului cooperativei agricole de producție, al statutului uniunilor cooperativelor agricole, precum și al statutului Casei de pensii.în toate adunările generale ale cooperativelor agricole s-a hotărît aderarea la uniunile raionale, iar conferințele uniunilor raionale și orășenești au hotărît aderarea la uniunile 

mari rezerve pentru sporirea lor și că punerea în valoare a acestor rezerve depinde numai de noi. In acest sens, vorbitorul a menționat necesitatea sprijinirii tuturor brigăzilor, îndeosebi a celor ce dețin încă recolte mici, pentru a se ridica la nivelul celor fruntașe.Insușindu-ne învățămintele izvorîte din cel de-al IX-lea Congres al P.C.R., unde se a- rată importanța ce o are irigatul ogoarelor — a continuat el — am hotărît ca în acest an să aducem apa la rădăcina plantelor pe o suprafață de 200 hectare. Pentru început ne-am construit două lacuri de acumulare și am săpat canalele necesare, dar am studiat posibilitatea construirii a încă două baraje, care să ne permită irigarea în anii viitori a unei suprafețe de 1 000 ha.Din experiența proprie ne-am convins că un rol deosebit de important în bunul mers al cooperativei noastre îl are munca cu oamenii, consultarea lor atunci cînd se întreprinde vreo acțiune, bizuirea pe forțele și priceperea lor. De felul cum se conduc treburile într-o cooperativă, de felul cum se aplică principiul muncii colective, depinde în mare măsură dezvoltarea eco- nomico-organizatorică a cooperativei respective. La noi, la ședințele consiliului de conducere au participat brigadieri, șefi de echipă, cooperatori fruntași. Ei au venit cu propuneri prețioase, ne-au a- jutat prin sfaturile și sugestiile lor.Practica ne-a arătat că stimularea și cointeresarea membrilor cooperativei are o mare însemnătate. Tocmai de aceea vreau să arăt că unele prevederi actuale, referitoare la normarea muncii în cooperativele agricole, s-au învechit și nu mai stimulează pe țăranii cooperatori. în continuare, vorbitorul a subliniat pe baza cîtorva exemple concrete — necesitatea stabilirii unor criterii mai judicioase de normare a muncii cooperatorilor?Congresul la care participăm are menirea de a crea un organ propriu de conducere și îndrumare a agriculturii cooperatiste. El are loc după ce în întreaga țară satul socialist și-a exprimat adeziunea unanimă față de documentele elaborate de partid privind proiectele de Statut ale cooperativei agricole de producție, uniunilor agricole și Casei de pensii. Grijii pe care le-o poartă partidul, țăranii muncitori din Scornicești îi răspund prin munca lor entuziastă pe ogoare. Chiar în a- ceste zile se apropie de sfîrșit semănatul plantelor din prima epocă, iar celelalte lucrări se desfășoară cu succes. Grîul îngrijit „ca la carte" se prezintă bine, terenurile în care vom însămînța porumbul sînt arate din toamnă, ceea ce ne va ușura mult munca noastră din această campanie. Aceasta ne dă încredere că și în acest an vom obține producții sporite.

regionale ; conferințele uniunilor regionale au hotărît aderarea la Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție.Conform normelor de reprezentare, stabilite de către comisia de organizare, în adunările generale ale cooperativelor agricole de producție, în conferințele uniunilor raionale, orășenești și regionale ale cooperativelor agricole au fost aleși, pentru a participa la Congres, 5 500 delegați, dintre cei mai buni țărani cooperatori, cadre de specialitate, lucrători ai uniunilor coopera- ' ste. Din totalul delegaților, 4 680 au fost aleși direct în a- dunările generale ale țăranilor cooperatori — toate cooperativele agricole din Republica Socialistă România fiind astfel reprezentate la acest Congres. Au mai fost aleși 586 delegați la conferințele pentru constituirea uniunilor raionale și o- rășenești și 234 delegați ia conferințele pentru constituirea uniunilor regionale.Din totalul delegaților la Congres, 4 703 sînt țărani cooperatori, din care :— președinți de cooperative agricole de producție 2 568— vicepreședinți de cooperative agricole de producție 112— brigadieri 521— cooperatori fruntași 1 502 Din totalul membrilor cooperatori fruntași aleși ca delegați la Congres, 847 lucrează în cultura cerealelor, 168 în viticultură și pomicultură, 165 in legumicultură și 322 în zootehnie.Pe baza proiectului de statut al uniunilor cooperatiste și a instrucțiunilor Comisiei de organizare a Congresului, au avut loc în această perioadă a- dunări generale și în întovărășirile agricole din zona de deal și munte, care au hotărît ade-
(Continuare în pag. a V-a)



LUCRĂRILE CONGRESULUI COOPERĂJIVELOR AGRICOLE BE PRODUCEIE
(Urmare din pag. a IV-a)rarea la uniunile raionale. întovărășirile agricole sînt reprezentate la Congres prin 7 delegați.Ca semn al aportului deosebit pe care și-J aduc la introducerea și aplicarea științei a- gricole, în adunările generale ale cooperativelor agricole, în conferințele raionale, orășenești și regionale au fost aleși ca delegați la Congres 564 specialiști din care 375 sînt ingineri agronomi, zootehniști și medici veterinari care lucrează permanent în cooperativele agricole de producție.Muncind cu entuziasm, femeile din cooperativele agricole de producție își aduc un aport deosebit la creșterea producției agricole și dezvoltarea averii obștești. Apreciind rolul pe care-1 au femeile în activitatea cooperativelor agricole de producție, la Congres au fost alese 1651 delegate, ceea ce reprezintă 30 la sută din numărul total al delegationDintre delegații aleși, 86,6 la sută sînt români, 9,5 la sută maghiari, 2,7 la sută germani și 1,2 la sută alte naționalități, ceea ce reflectă compoziția națională a populației țării noastre.Din totalul delegaților, 4 073 sînt membri ai Partidului Comunist Român. Aceasta dovedește aprecierea și prestigiul de care se bucură membrii de partid în rîndul maselor de țărani cooperatori.De asemenea, 60 dintre delegați sînt deputați în Marea A- dunare Națională, iar 3 512 sînt deputați în sfaturile popu

Cuvîntul tovarășei 
Maria Zidaru, 
Erou al Muncii Socialiste, 

delegată a cooperativei agricole 
Păulești, regiunea Maramureș

Ascultînd rapoartele și expunerile prezentate în aceste zile, mi s-a umplut inima de bucurie și am retrăit tabloul viu al înfăptuirilor de azi din regiunea Maramureș, precum și perspectiva luminoasă care se deschide în fața cooperatorilor noștri, altădată dijmași și jeleri pe pămînturile moșierilor. Participarea la acest Congres a reprezentanților din toate cooperativele agricole este încă o dovadă grăitoare a lărgirii democrației noastre socialiste, a practicii consultării largi a maselor, înainte de a porni către noi înfăptuiri.Experiența noastră de mai mulți ani a demonstrat că una din condițiile esențiale ale obținerii de rezultate bune în consolidarea economico-orga- nizatorică a cooperativei, o constituie dezvoltarea continuă a democrației cooperatiste, respectarea principiului muncii colective.A intrat în obișnuința consiliului de conducere ca în rezolvarea problemelor, să se consulte cu brigadierii, cu șefii de echipă, cu masa largă a cooperatorilor, să ceară părerile lor și să-i antreneze la rezolvarea sarcinilor. Noi ne-am dat seama că problemele complexe ale conducerii cooperativei noastre care dispune de 3100 ha, nu pot fi rezolvate de o singură persoană sau de către un grup mic de oameni. Cu ajutorul permanent al comitetului de partid, ne-am preocupat să întărim munca colectivă și răspunderea personală a fiecărui membru al consiliului de conducere. în consiliul de conducere și în fruntea brigăzilor au fost aleși cei mai harnici și pricepuți cooperatori, buni organizatori, strîns legați de mase.îndeplinirea tuturor hotărî- 
rilor adunării generale la 

lare regionale, raionale și comunale. Un număr de 2 760 de delegați sînt decorați cu ordine și medalii ale Republicii Socialiste România.La lucrările Congresului, din totalul de 5 500 delegați sînt prezenți 5 457 (lipsesc motivat 43).La Congres mai participă un număr de 3447 invitați, reprezentanți ai organelor de partid și de stat, președinți ai cooperativelor agricole de producție ; de asemenea, participă ingineri agronomi, medici veterinari, reprezentanți ai unor G.A.S. și S.M.T. La Congres participă oameni de știință și cultură, muncitori și cadre de conducere din întreprinderile constructoare de mașini și u- tilaje agricole, precum și din industria chimică.Compoziția socială și politică a delegaților și invitaților la Congres reflectă marile transformări ce au avut loc în viața satelor noastre în urma cooperativizării agriculturii.Verificînd modul în care au fost aleși delegații în adunările generale ale cooperativelor a- gricole și în conferințele raionale, orășenești și regionale pentru Congresul de constituire a Uniunii Naționale, Comisia de validare a constata' că normele stabilite de Comisia de organizare a Congresului au fost respectate întocmai. Ținînd seama de aceasta, Comisia de validare supune spre aprobare Congresului de constituire a Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole validarea mandatelor celor 5 500 delegați.

termenele stabilite, cu maximum de eficiență, reprezintă pentru consiliul nostru de conducere nu numai o obligație statutară, ci însăși menirea pentru care a fost ales. A fi președinte sau membru în consiliul de conducere înseamnă să te bucuri de stima și încrederea cooperatorilor, și nu e un lucru simplu, să știi că a rezolva una sau alta din sarcinile încredințate, înseamnă să îndeplinești dorința si hotărîrea unui număr de peste 1 100 de familii. Consider că prevederea din proiectul noului statut privind lărgirea numărului de membri în consiliul de conducere este o măsură necesară și binevenită. Ea va contribui la creșterea rolului consiliului de conducere în rezolvarea treburilor obștești.Ca urmare a consultării consiliului de conducere cu masele de cooperatori, au fost stabilite măsuri pentru dezvoltarea acelor ramuri care găsesc condiții favorabile în cooperativa noastră. Una din aceste ramuri este cultura legumelor irigate, pe care am extins-o la 75 ha, aducîndu- ne un venit de 1 700 000 lei, adică 34 la sută din totalul veniturilor bănești. Dacă producerea legumelor nu constituie pentru noi o greutate, valorificarea lor ne dă multă bătaie de cap. De multe ori se întîrzie preluarea lor, din care cauză marfa își pierde din calitate și ne doare că produsele noastre nu ajung la consumatori așa cum le producem și le pregătim cu atîta grijă. Sîntem foarte bucuroși că în proiectul de statut pentru înființarea uniunilor cooperatiste sînt prevăzute sarcini privind valorificarea producției și sîntem convinși că această problemă se va rezolva pe viitor cu competență și nu ne vom mai întîlni cu necazurile pe care le-am avut.Creșterea producției, valorificarea către stat a unor cantități tot mai mari de produse în condiții avantajoase au dus la sporirea veniturilor cooperativei noastre, la ridicarea nivelului de trai al cooperatorilor. Cele 4 sate care formează cooperativa Păulești, în care muncesc ca președintă de 17 ani, și-au schimbat din temelii înfățișarea. Peste 70 la sută din casele cooperatorilor sînt nou construite, iar celelalte sînt renovate. în fiecare sat există cămin cultural, școală generală de 8 ani, cinematograf, bibliotecă. Avem

dispensar medical, magazin modern de desfacere. Lumina electrică a pătruns în casa fiecărui cooperator, iar folosirea aparatelor electrice pentru uz casnic și cultură a devenit o obișnuință, semn al civilizației satelor noastre, ținute în trecut în întuneric. Pentru viața frumoasă și îmbelșugată pe care o trăim, toti cooperatorii noștri își manifestă dragostea fierbinte și recunoștința față de partidul nostru drag și sînt ferm hotă-
Cuvîntul tovarășului 

Ion Coman, 
delegat al cooperativei agricole 

Ciorăști, regiunea Ploiești

Cooperatorii noștri au primit cu multă satisfacție indicațiile date de Plenara din noiembrie 1965 pentru crearea uniunilor cooperativelor a- gricole. Ei văd în aceste organe proprii de conducere cea mai eficientă formă de rezolvare operativă a problemelor legate de activitatea econo- rnică-organizatorică a cooperativelor pentru asigurarea progresului continuu al agriculturii noastre socialiste și înflorirea satelor.Cooperativa din Ciorăști, în care muncesc ca președinte de la înființare și pînă în prezent, a realizat an de an producții tot mai mari în toate sectoarele de activitate. Cooperativa noastră posedă o suprafață de peste 3 000 ha, iar averea ei obștească a ajuns la sfîrșitul anului 1965 la peste 9 000 000 lei, revenind la fiecare sută de hectare cîte 284 000 lei. Prin măsurile pe care le-am luat pentru organizarea mai bună a procesului de producție, prin ajutorul susținut pe care l-am primit din partea statului, am ajuns ca în anul 1965 să obținem, în condiții de secetă,2 952 kg grîu, 2 972 kg porumb boabe, 30 000 kg sfeclă de zahăr, 1 900 kg floarea-soarelui la hectar, iar în cadrul sectorului zootehnic să realizăm 2100 litri lapte pe cap de vacă furajată.O atenție deosebită am a- cordat sectorului zootehnic care cuprinde în prezent un efectiv de 800 taurine, peste 1 000 porcine, 2 000 ovine și3 000 păsări matcă. Pe viitor ponderea în zootehnie o va deține sectorul taurin, iar în cadrul acestuia vacile de lapte, care vor reprezenta cel puțin 60 la sută din efectiv. Creșterea producților medii Ia hectar și pe cap de animal 
a permis sporirea producției

Cuvîntul tovarășului 
Nicolae Giosan,

președintele Consiliului (Superior al Agriculturii

Constituirea uniunilor raionale, regionale și a Uniunii Naționale a Cooperativelor Agri

rîți să traducă în viață politica înțeleaptă a Partidului Comunist Român.în această zi de 8 Martie, Ziua internațională a femeii, vreau să-mi exprim încă o dată mulțumirea fierbinte pe care o adresez partidului nostru drag pentru încrederea și sprijinul pe care ni l-a acordat nouă, femeilor, ridicîndu- ne la rangul de om. Acest lucru este de altfel pe deplin demonstrat de numărul mare de femei care participă la acest Congres.

globale și, o dată cu aceasta, ne-a dat posibilitatea să mărim contribuția noastră, la fondul central al statului, valorificările pe bază de contract reprezentînd pentru noi calea sigură de venituri bănești.Astfel, în anul 1965 am livrat statului pe bază de contract 650 tone de grîu, 1008 tone de porumb, 9 300 tone de sfeclă de zahăr, ceea ce reprezintă încărcătura a 22 de trenuri cu 50 de vagoane fiecare. De asemenea, am mai vîndut statului pe bază de contract 5 040 hl lapte, 600 de porci grași, 206 capete tineret taurin, 4.800 kg lînă și alte produse.Sporind veniturile bănești ale cooperativei agricole — a spus în continuare vorbitorul — am avut posibilitatea să alocăm la fondul de acumulare în fiecare an sume tot mai mari. Creșterea proprietății obștești s-a reflectat în sporirea retribuirii zilei- muncă, aceasta ajungînd în 1965 la 42 lei, cu 12 lei mai mare decît în anul precedent.Pe baza proiectului de statut al cooperativei agricole de producție, care a fost temeinic dezbătut de toți membrii cooperatori, în anul acesta ne-am propus să acordăm ca retribuire suplimentară în bani 60 la sută din valoarea producției realizate peste prevederi la porumb, 50 la sută la floarea-soarelui, 60 la sută la sfecla de zahăr și 50 la sută în sectorul zootehnic.Considerăm că în viitor va trebui să ne preocupăm mai mult de educarea membrilor cooperatori pentru a înțelege just principiul cointeresării materiale. Cei care muncesc bine și depășesc producția au dreptul să primească retribuția suplimentară, însă cei care nu dovedesc destulă grijă față de calitatea muncii trebuie să răspundă pentru slaba producție, adică să primească atît cît li se cuvine după rezultatele pe care le-au obținut, în numele celor aproape 1 500 de membri cooperatori care mi-au dat mandat la acest înalt Congres — a spus în încheiere vorbitorul — exprim adeziunea lor deplină la măsurile stabilite de partid pentru dezvoltarea continuă a agriculturii și ne angajăm în fața conducerii partidului și statului nostru, că nu vom precupeți nici un efort pentru a transpune în viață sarcinile ce izvorăsc din documentele partidului și din hotărîrile pe care le va a- dopta Congresul nostru.

cole de Producție, a cărei consfințire sîntem chemați s-o înfăptuim la actualul Congres, a spus vorbitorul, constituie o măsură de o importanță deosebită pentru o mai bună cuprindere a complexelor probleme ce decurg din caracteristicile și particularitățile proprietății obștești, pentru perfecționarea îndrumării și conducerii activității econo- mico-organizatorice a cooperativelor agricole, pentru coordonarea eforturilor acestora în vederea sporirii producției a- gricole, creșterea avutului obștesc, a veniturilor cooperatorilor.Consiliului Superior al Agriculturii și organelor sale locale — consiliile regionale și ra

ionale — le revine sarcina de mare răspundere de a înfăptui politica partidului și guvernului în domeniul agriculturii, prin organizarea pe baze științifice a producției, introducerea și generalizarea în toate unitățile agricole a metodelor agrozootehnice avansate, izvorîte din rezultatele cercetărilor și din practica înaintată, ridicarea eficienței economice a tuturor ramurilor agricole prin sporirea substanțială a producției, creșterea productivității muncii și reducerea prețului de cost al produselor.Una din atribuțiile principale ale Consiliului Superior al Agriculturii prin care își realizează această sarcină de bază este planificarea producției, a mijloacelor de producție și a forței de muncă, a investițiilor. In continuare, după ce a subliniat importanța amplasării judicioase a culturilor și speciilor de animale pe teritoriu, în raport cu variatele particularități de climă și sol, cu condițiile economice din fiecare regiune, zonă agricolă și unitate în parte, vorbitorul s-a referit la sarcinile de seamă ce revin Consiliului Superior al Agriculturii în domeniul realizării investițiilor mari pe care partidul și statul le acordă agriculturii.După cum ne este cunoscut — a spus vorbitorul — agricultura pe ansamblu va primi în acest an peste 9 500 tractoare, cca 4 000 combine pentru recoltatul păioaselor, 4 400 semănători și, ceea ce este foarte important, peste 4 700 mașini pentru împrăștiat îngrășăminte chimice și cca 2 000 mașini pentru combaterea dăunătorilor.Față de eforturile însemnate pe care le face statui pentru extinderea mecanizării lucrărilor agricole, contribuția Consiliului Superior al Agriculturii, a consiliilor agricole, a specialiștilor, nu s-a ridicat însă la nivelul cerințelor și posibilităților. Parcul de mașini și tractoare nu a fost întotdeauna judicios repartizat și corelat cu necesitățile concrete din unitățile de producție, mai ales a celor din zonele de deal și premontane. în unele cazuri nu s-a exercitat un control permanent care să asigure folosirea mașinilor agricole la întreaga lor capacitate, executarea în toate împrejurările a unor lucrări de calitate ; de multe ori cheltuielile de producție sînt exagerate. La a- ceasta a contribuit și faptul că nu s-a asigurat în toate unitățile calificarea corespunzătoare și ridicarea simțului de răspundere a mecanizatorilor față de utilajele încredințate și calitatea lucrărilor executate.Prin Departamentul mecanizării din cadrul Consiliului Superior al Agriculturii va trebui să luăm măsuri pentru îmbunătățirea muncii în acest sector important de activitate. Președintele Consiliului Superior al Agriculturii a enunțat apoi cîteva din sarcinile importante din acest domeniu.Statul nostru face eforturi deosebite materiale și financiare pentru dezvoltarea industriei chimice puse în slujba agriculturii. în anul acesta agricultura va folosi peste 440 000 de tone îngrășăminte chimice substanță activă, cu 65 la sută mai mult decît în anul trecut. Gospodăriile de stat vor folosi în medie la hectarul arabil 120 kg îngrășăminte chimice substanță activă, la nivelul unora dintre țările cu agricultura cea mai avansată ; se va fertiliza cu doze moderate de îngrășăminte chimice întreaga suprafață cultivată de cooperativele agricole cu sfeclă de zahăr, cartofi, legume, in, cînepă și alte culturi tehnice, cca jumătate din culturile de floarea- soarelui și peste 1 100 000 hectare semănate cu grîu de toamnă.Vorbitorul a subliniat totodată necesitatea utilizării întregii cantități de îngrășăminte organice în scopul sporirii producției agricole.în cursul planului cincinal va lua amploare fără precedent în țara noastră extinderea lucrărilor de hidroameliorații și mai ales irigațiile. Pe lîngă cele 400 000 de hectare care vor fi irigate din fondurile statului, la indicația conducerii de partid, colective de specialiști, analizînd în toam

na anului trecut posibilitățile de irigare din sursele de apă locale, au stabilit că mai pot fi amenajate într-o primă e- tapă încă cca 250 000 ha cu fondurile proprii ale cooperativelor agricole, din care în anul acesta 65 000 hectare. La extinderea suprafețelor irigate și folosirea lor cu maximă eficiență, vorbitorul a spus că o mare importanță prezintă operativitatea în proiectarea, avizarea documentațiilor și executarea lucrărilor, pregătirea cadrelor în domeniul culturilor irigate etc.Referindu-se la necesitatea asigurării unităților agricole cu semințe valoroase la toate plantele cultivate, vorbitorul a spus : în anii viitori va trebui să consolidăm rezultatele pozitive obținute, prin crearea de noi soiuri și hibrizi mai productivi, timpurii, rezistenți la atacul bolilor și dăunătorilor, adaptați mai bine condițiilor pedoclimatice din diferitele zone ale țării.Pentru realizarea sarcinilor sporite din legumicultură se impune concentrarea culturilor de legume în bazinele unde sînt asigurate condițiile de bază ale producției și în primul rînd în zonele cu perioada cea mai lungă de vegetație și care au asigurate sursele necesare de apă, îmbunătățirea eșalonării producției de legume prin dezvoltarea în continuare a suprafețelor de sere și răsadnițe, protejarea culturilor în cîmp, urgentarea introducerii în producție a mijloacelor de mecanizare a lucrărilor și altele ; în sectorul viti- pomîcol este necesar să acordăm atenție plantațiilor noi în bazinele și podgoriile consacrate, pe terenurile în pantă, erodate și solurile nisipoase. în amplasarea judicioasă a plantațiilor de vii pentru struguri de masă și a culturilor pomicole destinate exportului.Congresul al IX-lea al partidului a stabilit ca obiectiv principal ridicarea ponderii sectorului zootehnic în cadrul producției și veniturilor din a- gricultură.Arătînd că la indicația conducerii de partid și de stat Consiliul Superior al Agriculturii, a analizat pe baza unui studiu multilateral situația creșterii animalelor și a stabilit un plan de măsuri concrete în această privință, vorbitorul a spus : Planul adoptat trebuie temeinic analizat de către consiliile agricole, de cei mai buni specialiști care lucrează in a- cest domeniu de activitate, împreună cu țăranii cooperatori, la nivelul fiecărei unități agricole și, o dată cu elaborarea planurilor anuale și de perspectivă, să se stabilească cele mai judicioase măsuri care să ducă la realizarea și depășirea prevederilor Directivelor Congresului al IX-lea al partidului, pentru a face din creșterea animalelor o ramură de mari venituri.Vorbitorul a scos apoi în e- vidență sarcinile de seamă ce stau în fața oamenilor de știință din institutele de cercetări, din învățămînt și din stațiunile experimentale în ridicarea cercetării științifice pe o treaptă superioară, pusă în slujba sporirii producției agricole.Sîntem la începutul primăverii. în acest an sînt condiții să se realizeze producții bune: s-au făcut arături adînci din toamnă pe aproape întreaga suprafață, semănăturile de grîu au ieșit bune din iarnă, sînt suficiente rezerve de apă în sol pe întreg cuprinsul țării. Datorită timpului favorabil, muncile agricole au început în toate regiunile țării.Ținînd seama de condițiile concrete din fiecare unitate, consiliile agricole, specialiștii, în strînsă colaborare cu uniunile cooperativelor agricole, au datoria șă stabilească măsuri concrete tehnico-organizatorice pentru reușita campaniei de primăvară, să urmărească și să controleze executarea lor.Ne exprimăm convingerea că lucrătorii din gospodăriile de stat, mecanizatorii, specialiștii, toți oamenii muncii din satele patriei noastre, vor face tot ce le stă în putință pentru a spori neîncetat producția vegetală și animală, aducîn- du-și astfel contribuția lor deplină la cauza măreață a dezvoltării construcției socialiste în patria noastră iubită — Republica Socialistă România.

Cuvîntul tovarășului 
Gheorghe Stoica, 

delegat al cooperativei agricole 
din comuna Cîrja, regiunea lași

Am venit la această mare adunare ca sol al țăranilor cooperatori din comuna Cîrja, raionul Bîrlad. Viața de toate zilele, problemele ce ne frământă pe fiecare dintre noi ne-au făcut să înțelegem că rezolvarea sarcinilor complexă ce stau în fața agriculturii impun o mai amplă și mai susținută cooperare a unităților noastre, așa cum se prevede în mod justificat în statutul uniunilor cooperatiste.Nu odată ne-am lovit noi, țăranii cooperatori din Cîrja, de nevoia de a ne uni eforturile cu alte cooperative. Să nu amintesc decît de nevoia de a lupta uniți împotriva inundațiilor. Terenurile cooperativei noastre se întind în lunca Prutului. Peste 500 de hectare din pămînturile noastre erau supuse, periodic, la asemenea calamități. Puteam privi nepăsători, „cu mîinile în sîn“ — cum se spune — la părăduirea muncii noastre ? Nu. Am hotărît să punem frîu furiei apelor. încă din toamna anului trecut am pornit să înălțăm un dig de pămînt pe o lungime de peste 15 km.Este o treabă anevoioasă, care cere multe brațe de muncă. Vreau să arăt că, la îndemnul organelor de partid, ne-am întovărășit la această lucrare cu cooperatorii din Rînzești, întrucît și ei au de suferit de pe urma revărsărilor Prutului. Punînd cu toții umăr la umăr, lucrarea este acum aproape terminată, pe teritoriul cooperativelor noastre.Dar, ca să fie definitiv evitat pericolul inundațiilor, lucrările de îndiguire ar trebui extinse pe viitor, și în perimetrul învecinat și al gospodăriei de stat Murgeni, ca și al întreprinderii piscicole.
Cuvîntul tovarășului 

Traian Gîrba, 
președintele Comitetului Executiv al Sfatului 

popular regional Crișana

Congresul de constituire a Uniunii Naționale a Cooperativelor agricole de producție, măreț și însuflețitor eveniment, marchează o nouă etapă pe drumul luminos și fericit pe care unitățile agricole cooperatiste îl parcurg sub conducerea înțeleaptă a partidului.în continuare, vorbitorul a arătat că transformarea socialistă a agriculturii a dat posibilitatea practicării, de către țăranii cooperatori din regiunea Crișana, a unei a- griculturi bazate tot mai mult pe rezultatele științei. O astfel de metodă modernă o constituie irigațiile. în ultimii ani — a spus vorbitorul — coope

Care-i cîștigul de pe urma acestor lucrări ? întîi și intîi nu vom mai fi păgubiți ! Vom putea apoi extinde irigațiile, fapt ce ne va permite să obținem producții mari și constante.Dar să dau și cîteva cifre. Noi am obținut în anul 1965, în medie la hectar, peste 2 000 kg grîu și 3 175 kg porumb boabe, producții care au întrecut pe cele planificate cu 650 kg la grîu și 750 kg la porumb. De pe fiecare hectar am recoltat 2 000 kg floarea-soarelui, peste 1 000 kg in de ulei.Legat de roadele noastre, vreau să aduc cuvinte de laudă specialiștilor din agricultură, trimiși de partid să muncească în cooperativele a- gricole, să ne ajute în muncă. Cu sprijinul lor, aplicăm complexul de măsuri agrotehnice, asigurăm calitatea superioară lucrărilor agricole. în cooperativa noastră executarea pe întreaga suprafață a arături, lor de toamnă, fertilizarea solului cît și celelalte măsuri agrotehnice, au devenit 0 tradiție. Oamenii noștri participă cu drag la muncă, pe care o consideră izvor al bucuriei și prosperității lor, al înfloririi cooperativei. De altfel, consolidarea an de an a cooperativei noastre se oglindește și în faptul că, în prezent, averea obștească se ridică la peste 210 000 lei la suta de hectare. în anul 1965, noi am obținut venituri în valoare de 4 110 000 lei, revenind aproape 180 000 lei la 100 hectare. Valoarea zilei muncă a ajuns la aproape 28 lei, din care 16 lei în bani; sigur că în a- ceastă direcție nu am făcut prea mult.Ne străduim ca rezultatele muncii noastre să fie pe măsura posibilităților ce le a- vem, a înzestrării tehnice, a sarcinilor puse de partid. Dispunem de condiții prielnice și forțe puternice, capabile să determine creșterea producției vegetale și animale, avem importante rezerve ce pot fi valorificate la un nivel superior.Avem toată convingerea că în realizarea sarcinilor ce ni le-am propus vom primi un sprijin substanțial din partea uniunilor cooperatiste, că prin crearea lor se deschid noi perspective pe linia întăririi economico-organizatorice a cooperativelor agricole, a creșterii bunăstării țărănimii, a întregului popor.

rativele agricole Sîntana, Sînt- ion, Borș, Șimand, Olari și altele utilizînd apa freatică au irigat suprafețe din ce în ce mai mari, obținînd sporuri însemnate de producție. Astfel, la cultura porumbului- boabe, cooperativele agricole din Borș și Sîntion au obținut producții între 8 000 și 10 000 kg la hectar, iar la Olari s-au realizat 75 000 kg sfeclă de zahăr la hectar.Rezultatele înregistrate la culturile irigate au făcut ca acest mijloc eficace de sporire a producției să devină una din principalele preocupări ale cooperativelor agricole. Numai în acest an se vor cultiva în condiții de irigare peste 6 000 hectare. Cele mai mari suprafețe vor fi destinate legumelor, orezului, porumbului, sfeclei de zahăr Și plantelor furajere. Pînă în 1970, suprafața irigată va Crește cu peste 25 000 hectare.Deoarece pe o suprafață de peste 35 000 ha producția este diminuată din cauza stagnării apelor sau revărsării rîu- rilor, s-a prevăzut organizarea unor acțiuni de desecări și îndiguiri. Prin crearea u- niunilor regionale și raionale se asigură cadrul necesar pentru transpunerea în viață a acestor sarcini, dîndu-se posibilitatea organizării unor
(Continuare în pag. a Vl-a)

Aprobăm din inimă măsurile privind dezvoltarea continuă a agriculturii noastre coope
ratiste — spun aplauzele frenetice ale sălii Întregi

Viitorul mea este atlt de limpede ți luminos 1 Fiecare propoziție, fiecare cuvint spus aici este atît de interesant I



LI/CRĂRILE COmESHLUI COOPERA1IVELOR AGRICOLE DE PRODDCIIE
(Urmare din pag. a V-a)acțiuni intercooperatiste. în raionul Criș, de exemplu, prin acțiuni comune ale cooperativelor din Satul Nou, Vînători, Sepreuș, Mișca etc., se vor de- seca terenurile joase și se va îndigui Teuzul, care an de an se revarsă și inundă terenurile învecinate.Cultivarea legumelor și în special a celor timpurii, constituie o preocupare de seamă pentru unitățile așezate în vecinătatea orașelor și a centrelor muncitorești. Vorbitorul a citat apoi o serie de exemple sugestive, care demonstrează faptul că legumicultura constituie o importantă sursă de venituri a cooperativelor agricole din regiunea Crișana.O preocupare importantă a Consiliilor de conducere și a specialiștilor din cooperativele agricole din zona de deal a regiunii noastre, a fost a- ceea a valorificării terenurilor așezate în pantă, erodate, ne- mecanizabile, improprii culturii cerealelor. Realizarea a- cestui obiectiv este strîns legată de extinderea plantațiilor de pomi și vii, care în ultimii "ani au crescut cu peste 3 500 ha.O atenție deosebită se va acorda piersicului, care găsește condiții favorabile atît pe nisipurile din raionul Mar- ghita cit și în raionul și împrejurimile orașului Oradea. Rezultate foarte bune s-au obținut și prin extinderea căpșunului și a arbuștilor fructiferi, mai ales a coacăzului negru intercalat în plantațiile tinere de pomi. Este concludent rezultatul obținut de cooperativa din Sîntimbreu, care, avînd în cultură 10 ha de coacăz negru intercalat prin plantația de piersici, a realizat o producție de peste 29 953 kg, cu un venit de 125 622 lei.

Cuvîntul tovarășului 
P. /. Morozov,

șeful delegafiei Uniunii Sovieiice

Dragi tovarăși,Din însărcinarea C.C. al P.C.U.S. și a guvernului sovietic permiteți-mi să mulțumesc Comitetului Central al Partidului Comunist Român și Consiliului de Miniștri pentru invitarea delegației sovietice la Congresul Cooperativelor Agricole de Producție din țara dv., să vă transmit dv., delegaților la Congres și tuturor membrilor cooperativelor agricole de producție, un salut frățesc, cordial și să urez Congresului dv. cele mai mari succese în activitatea sa.Am ascultat cu mare atenție și interes cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., rapoartele și intervențiile participanților la Congres, am luat cunoștință de realizările dv. și de măsurile care se prevăd a fi aplicate în vederea dezvoltării continue a producției agricole cooperatiste din România socialistă.Ne bucură sincer, dragi prieteni, succesele dv. Agricultura socialistă din România se dezvoltă cu succes, se perfecționează organizarea producției, crește puterea economică a cooperativelor și gospodăriilor agricole de stat, crește nivelul producției vegetale și animale și, ceea ce este principal, la sate se ridică oameni noi, se creează condiții socialiste de muncă și de viață fără precedent. în condiții de adevărată libertate se îmbunătățește simțitor viața materială și spirituală a poporului.Oamenii muncii din Republica Socialistă România, strîns uniți în jurul Partidului lor Comunist și al guvernului, aduc o contribuție însemnată Ia cauza luptei pentru pace, democrație și socialism. Sîntem convinși că lucrările actualului Congres, a- tenția permanentă a conducerii partidului și guvernului vor contribui la un nou și puternic avînt al agriculturii din țara dv.Bucurîndu-ne de succesele oamenilor muncii din agricultura Republicii Socialiste România, noi am dori să relatăm de la această înaltă tribună delegaților Congresului despre viața și munca țărănimii colhoznice din Uniunea Sovietică. An de an colhozu

în activitatea noastră, pentru întărirea economico-orga- nizatorică a cooperativelor a- gricole am acordat o atenție deosebită creșterii animalelor. Tradiția, experiența și stăruința crescătoriilor de animale din regiunea Crișana, au contribuit la obținerea unor rezultate bune și în acest sector de activitate. La realizarea unor venituri tot mai mari din valorificarea produselor animale, o contribuție de seamă își aduce creșterea oilor, specie care este foarte mult apreciată de crescătorii de a- nimale din regiunea noastră, în ultimii ani, a crescut numărul unităților care dețin e- fective mari de oi. Astfel, 108 cooperative agricole au peste 1 000 de oi. Pînă în anul 1970 numărul unităților cu peste 3 000 de oi va fi de cel puțin 100, iar producția de lînă pe ovină va crește la mai mult de 4 kg.în scopul cointeresării materiale a membrilor cooperatori, în anul trecut 160 cooperative agricole au aplicat retribuția suplimentară în producția vegetală, iar 180 în sectorul creșterii animalelor. Pentru anul 1966, toate cooperativele agricole din regiune vor aplica atît în sectorul vegetal cît și în creșterea animalelor retribuirea suplimentară.în regiunea Crișana. există toate condițiile ca prin munca harnicei noastre țărănimi, a muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor din unitățile a- gricole socialiste, sub conducerea și îndrumarea continuă a organelor și organizațiilor de partid, sarcinile trasate de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român pentru creșterea continuă a producției agricole, să fie îndeplinite și depășite.

rile și sovhozurile noastre se întăresc și se dezvoltă, crește producția agricolă, se îmbunătățesc condițiile de trai, materiale și culturale, ale țărănimii colhoznice. Creșterea populației țării, creșterea unor noi orașe și centre industriale, mărirea veniturilor oamenilor sovietici duc mereu la creșterea cererii de produse alimentare și materii prime agricole. De aceea, partidul și guvernul pun în prezent în fața oamenilor muncii de Ia sate noi sarcini și creează totodată condiții necesare pentru realizarea lor.Traducînd în viață hotărî- rile Plenarei C.C. ai P.C.U.S. din martie 1965, colhozurile și sovhozurile sporesc ritmul producției vegetale și animale. Cu toate condițiile climatice nefavorabile în multe regiuni ale țării, volumul producției agricole în 1965, cu excepția cerealelor, a fost mai mare ca în toți anii precedenți. A crescut considerabil producția animală, de culturi tehnice și pentru crupe. Anul trecut, colhozurile și sovhozurile țării noastre au produs cu 7,4 milioane tone lapte, cu 2,3 milioane tone carne (greutate vie), cu 2,3 miliarde ouă și cu 15 000 tone lînă mai mult de- cît în anul 1964. A crescut a- preciabil recolta globală de bumbac, sfeclă de zahăr, floa- rea-soarelui și alte culturi tehnice.Proiectul de Directive al Congresului al XXIII-lea al P.C.U.S. deschide mari perspective pentru dezvoltarea a- griculturii. în decurs de 5 ani vor fi investite în agricultură 71 miliarde ruble, adică tot atît cît s-a investit în ultimii 19 ani. în acest cincinal, agricultura va primi : 1790 000 tractoare, 1 110 000 autocamioane, 550 000 combine pentru recoltarea cerealelor și multe alte mijloace tehnice ; în anul 1970 se vor livra agriculturii 55 milioane tone îngrășăminte chimice. în regiunile secetoase ale țării se prevede irigarea terenurilor, iar în regiunile cu surplus de umiditate efectuarea de lucrări pentru desecarea unor mari suprafețe din fondurile statului. Se prevăd și alte măsuri pentru întărirea economică și organizatorică a colhozurilor și sovhozurilor.în prezent se desfășoară pregătirea pentru Congresul unional al colhoznicilor, care va examina și adopta noul statut al artelului agricol, o- rientat spre continua întărire organizatorică a colhozurilor și dezvoltarea bazelor democratice de conducere.Dragi tovarăși, permiteți-mi încă o dată să vă urez noi succese în dezvoltarea agriculturii țării dv.Să înflorească prietenia dintre popoarele Uniunii Sovietice și Republica Socialistă România, între popoarele tuturor țărilor socialiste.Fie ca ideile marelui Lenin să ne însuflețească pe noi toți spre noi victorii în construirea socialismului și comunismului.

Cuvîntul tovarășului 
Mihai Miscov,

delegai al uniunii raionale a cooperativelor 
agricole de producfie Deta, regiunea Banat

în viața poporului român au existat multe momente în care s-a putut vedea clar, ca de pe o culme de munte, întregul drum parcurs, precum și perspectivele ce s-au deschis, în toată măreția și frumusețea lor. Congresul nostru este un asemenea eveniment. El va rămîne înscris cu litere de aur în istoria patriei noastre, a țărănimii, a întregului popor. De la această înaltă tribună, doresc să exprim a- tașamentul țăranilor cooperatori români, germani, maghiari și sîrbi din raionul Deta, regiunea Banat, față de Partidul Comunist Român, care conduce cu înțelepciune întregul popor spre culmile înalte ale vieții civilizate, spre comunism.Țăranii cooperatori din raionul nostru au aprobat pe deplin prevederile proiectului de statut al Uniunilor cooperatiste, și-au manifestat încrederea în aceste organe ale lor proprii, care vor contribui la folosirea cît mai completă a posibilităților și rezervelor de care dispune agricultura noastră socialistă.Subliniind necesitatea amplasării judicioase a culturilor pe zone și în cadrul fiecărei unități, vorbitorul a spus : Cu cîțiva ani în urmă consiliul agricol raional, sub îndrumarea directă a comitetului raional de partid, a inițiat un studiu privind folosirea rațională a terenului agricol. Din acest studiu a reieșit că structura suprafețelor cultivate nu a corespuns condițiilor de climă și sol existente în raionul nostru. Astfel, deși în raionul Deta cultura porumbului găsește condiții dintre cele mai favorabile, ea ocupa numai 19.9 la sută din suprafața a- rabilă, în timp ce unele plante, mai puțin valoroase, ocupau o suprafață mare.Cooperativele agricole au fost ajutate ca, în funcție de cerințele economiei naționale și ale lor proprii, să îmbunătățească structura culturilor, astfel că în prezent porumbul ocupă 33,5 la sută din suprafața arabilă. îmbunătățirea structurii culturilor și amplasarea lor mai rațională a dus
Cuvîntul tovarășului 

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

Dragi tovarăși,Delegația chineză participă cu mare bucurie la Congresul Cooperativelor Agricole de Producție din Republica Socialistă România. Constituirea Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție este un mare eveniment în viața politică și economică a poporului român, fapt care în mod sigur va mobiliza și mai. mult inițiativa tuturor membrilor cooperativelor agricole de producție din România și va contribui la dezvoltarea producției vegetale si a- nimale, aducînd astfel o nouă contribuție la construcția socialistă din România.Din partea Partidului Comunist Chinez și a poporului chinez dorim să transmitem cu acest prilej calde felicitări Congresului dumneavoastră, care se desfășoară cu succes.în revoluția socialistă și construcția socialistă din România s-au obținut, sub conducerea Partidului Comunist Român succese uriașe. Dum- nevoastră ați înfăptuit cu succes cooperativizarea agriculturii și ați dezvoltat gospodăriile agricole de stat. în construcția socialistă, ati perseverat în orientarea de a construi în mod independent și de sine stătător, mobilizînd în primul rînd și în mod intens propriile forțe, . folosind la maximum resursele naturale și valorificînd rezervele interne ale țării dumneavoastră. Datorită aplicării acestei orientări juste, producția agricolă din România a cunos
cut o uriașă dezvoltare. Sîn

la sporirea producției. și a influențat direct dezvoltarea creșterii animalelor, zootehnia devenind astfel una din ramurile principale ale cooperativelor agricole din raion. Aceasta a dat posibilitate tuturor cooperativelor agricole să realizeze în mod ritmic venituri bănești, ceea ce le-a permis ca, începînd din anul 1962, toate cooperativele să a- corde avansuri bănești lunare, aceasta constituind un puternic stimulent pentru participarea activă a cooperatorilor la muncă.Dacă în direcția îmbunătățirii structurii culturilor noi am obținut rezultate bune, trebuie să arăt că nu aceleași realizări le avem și în introducerea soiurilor de mare producție. Pînă în anul trecut — datorită rezervelor pe care unele conduceri de cooperative și specialiști le-au manifestat față de introducerea soiurilor de mare producție — soiurile intensive, de pildă, au ocupat numai 45 la sută din suprafața însămînțată cu grîu. La soiurile de mare producție, în anul 1965 am obținut cu 700 kg la ha mai mult de- cît la soiurile extensive. De aceea în toamna anului 1965 cooperativele au însămînțat cu soiuri de mare producție peste 75 la sută din suprafața de grîu. Consiliul uniunii raionale, în colaborare cu consiliul raional agricol, ținînd seama de cantitățile sporite de îngrășăminte chimice care vor fi puse la dispoziția cooperativelor agricole, va o- rienta cultivarea acestor soiuri pe întreaga suprafață.Uniunea raională își va îndrepta atenția și spre rezolvarea altor probleme legate de folosirea rațională a pă- mîntului. Pe primul plan al preocupărilor noastre va sta efectuarea unor importante lucrări de hidroameliorații, menite să scoată de sub influența inundațiilor o suprafață de peste 25 000 ha, din care 14 800 ha sînt ale cooperativelor agricole de producție. Pe lîngă cele 40 de milioane lei pe care statul le va investi în perioada cincinalului în aceste lucrări, țăranii cooperatori din raion vor răspunde grijii partidului și guvernului prin acțiuni comune organizate de uniunea raională. După calculele noastre estimative, în urma acestor acțiuni cooperativele agricole din raionul Deta vor obține anual suplimentar o producție de peste 15 000 tone cereale și un venit de peste 20 milioane lei.Una din problemele de primă urgență de care se va o- cupa uniunea raională este cea privitoare la organizarea unor ateliere de reparații a mijloacelor de transport, a utilajelor de irigat și a celor privind mecanizarea în zootehnie.

tem bucuroși să constatăm că cooperativele agricole de producție din țara dumneavoastră și-au demonstrat superioritatea în sporirea necontenită a producției și în dezvoltarea agriculturii pe baza socialismului. Dumneavoastră ați obținut, de asemenea, realizări foarte mari și ați cîștigat multă experiență în dezvoltarea agriculturii, în creșterea șep- telului, în. îmbunătățirea gospodăririi, conducerii și tehnicii de producție a cooperativelor agricole de producție, precum și în ridicarea nivelului de trai material și cultural al membrilor cooperatori.Tovarăși,Sub conducerea Partidului Comunist Chinez și a tovarășului Mao Tze-Dun. poporul chinez a obținut realizări importante în revoluția socialistă și construcția socialistă. în anul 1958, în satele țării noastre s-au înființat comunele populare. Ținînd sus steagul liniei generale de „a depune toate eforturile, a năzui mereu înainte și a construi socialismul după principiul mai mult, mai repede, mai bine și mai economic", membrii comunelor populare înaintează cu e- lan și tenacitate. Bizuindu-ne pe comunele populare am învins tot felul de calamități naturale, am făcut un mare volum de lucrări de construcții funciare capitale, am dezvoltat multilateral gospodăriile, contribuind astfel și mai mult Ia un nou avînt al producției agricole. în ultimii ani, situația economiei noastre naționale este din ce în ce mai bună, în producția agricolă a țării noastre s-au obținut, patru ani succesiv, recolte bogate. Anul acesta este primul an al celui de-al treilea plan cincinal al țării noastre. în satele noastre se desfășoară mișcarea de educație socialistă. în întreaga țară se desfășoară pe scară largă și în mod aprofundat o mișcare de masă de studiere și aplicare în practică în mod concret a operelor tovarășului Mao Tzc-Dun și de însușire a dialecticii materialiste. însuflețite de gîndul că prin munca lor contribuie la revoluție și de îndrăzneala de a lupta și repurta noi victorii, masele largi de țărani luptă 

cu dîrzenie pentru a realiza recolte și mai mari.în revoluția socialistă și construcția socialistă, poporul chinez se bucură permanent de sprijin și încurajare din partea poporului român și a popoarelor revoluționare din lumea întreagă, față de care ne exprimăm mulțumirile noastre cordiale. Sub conducerea Partidului Comunist Chinez, poporul chinez, că- lăuzindu-se după principiile marxism-leninismului și ale internaționalismului proletar, sprijină cu consecvență construcția socialistă a popoarelor țărilor frățești și lupta de eliberare a popoarelor revoluționare din lumea întreagă, în prezent, poporul frate vietnamez duce cu un nemăsurat eroism războiul drept împotriva imperialismului american pentru salvarea patriei, aducînd o mare contribuție la lupta popoarelor din lumea întreagă împotriva imperialismului american și pentru apărarea păcii mondiale. Sub conducerea Partidului Comunist Chinez, poporul chinez sprijină cu tot ce-i stă în putință poporul frate vietnamez în lupta sa împotriva imperialismului american, pentru salva
Cuvîntul tovarășului 

Zaharia Stancu,
președintele Uniunii Scriitorilor

Vă rog să-mi îngăduiți să vă aduc aci salutul fierbinte al Uniunii Scriitorilor din Republica Socialistă România, salutul fierbinte al tuturor scriitorilor noștri. Vă rog, de asemenea, să-mi mai îngăduiți ca, în numele lor și în numele meu, să urez Congresului succesul cel mai deplin.Am ascultat aci, ca și dumneavoastră, cu deosebit interes și cu adîncă emoție cuvîntul rostit în fața Congresului de tovarășul Nicolae Ceaușescu, ’secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român. Expunerea m-a impresionat în mod deosebit pentru cuprinsul său realist și pentru construcția sa științifică și m-a emoționat profund prin poezia sa — o poezie evocatoare, de o înaltă calitate artistică.Simt nevoia să vă mărturisesc — a continuat vorbitorul — că de ieri dimineață, adică de la deschiderea acestui Congres, și pînă în clipa de față, am ținut mereu ochii deschiși și m-am uitat cînd într-o parte a acestei uriașe săli, cînd în alta. Cu acești ochi am văzut multe. Cu acești ochi, copil fiind, am văzut de aproape răscoalele țărănești din martie 1907 și apoi, tot cu acești ochi, am văzut de aproape represiunile sîngeroase care au urmat răscoalele țărănești. Cu acești ochi, tovarăși, am văzut, și, nu o dată, cum părinții mei, frații mei, surorile mele și consătenii mei, de pe lunga și îngusta Vale a Călmățuiului, au fost loviți și umiliți de stăpî- : nii moșiilor și de slugile stă- pînilor moșiilor. Cu acești ’ ochi, tovarăși, am văzut suferind de foame și uneori chiar murind de foame sute și mii de țărani. Monstruozitatea mi se părea cu atît mai greu de înțeles cu cît ea se petrecea în Teleorman, într-o regiune a- coperită în fiecare vară de bogate lanuri de grîu și de vaste păduri de porumb. Cu acești ochi, tovarăși, am cercetat în tinerețe, și chiar ceva mai tîr- ziu, rînd cu rînd și cuvînt cu cuvînt, zbuciumata și cuteză- toarea istoriei a poporului român, viteaza, aș vrea să spun, istorie a poporului român. Eu cred că nu se poate închipui o istorie a poporului român din care cea mai mare parte a acestui popor — țărănimea să lipsească. Și totuși, faptul s-a petrecut sub vechile regimuri. Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu a făcut, după părerea mea, mai mult decît oricare altă scriere rostită sau tipărită pînă acum, dreptate țărănimii române.Acum, tovarăși, sînteți oameni liberi, stăpîni pe soarta voastră, faceți politică — politica Partidului Comunist Român, care e partidul nostru — dezbateți împreună cu conducătorii partidului nostru și ai statului nostru problemele a- griculturii noastre, problemele legate de viitorul satelor noastre, de viitorul țării noastre, de fapt problemele noastre de stat. Cine a înviat în voi toți —în cei pe care vă văd aici și-n milioane de săteni care v-au trimis aici — demnitatea străbunilor făuritori de țară, mîndria străbunilor apărători de țară, energia extraordinară care de veacuri părea pentru totdeauna adormită ? Răspunsul e simplu, și-l cuprind trei cuvinte, numai trei cuvinte : Partidul Comunist Român. Intre toamna a- nului 1944 și această timpurie primăvară a Iui 1966 stau în- șiruiți anii grei, anii de lupte împotriva reacțiunii, anii de lupte dure și dîrze la care, chemată de clasa muncitoare, țărănimea noastră a venit și, 

rea patriei, pînă la obținerea victoriei finale.Tovarăși,Constatăm cu bucurie că între poporul chinez și poporul român s-a stabilit. într-o îndelungată luptă revoluționară, o prietenie profundă, că relațiile de prietenie și colaborare dintre țările noastre se dezvoltă pe zi ce trece. în domeniul agriculturii, prin schimbul de vizite reciproce ale delegațiilor agricole, ale oamenilor de știință și lucrătorilor din agricultură din cele două țări, s-au întărit tot mai mult schimburile între cele două țări ale noastre în domeniul agriculturii și s-a dezvoltat prietenia dintre popoarele țărilor noastre. Dorim ca aceste relații de prietenie și colaborare să cunoască o dezvoltare și mai mare.Urăm succes deplin lucrărilor Congresului Cooperativelor Agricole de Producție din România ! Trăiască prietenia de nezdruncinat dintre partidele și popoarele chinez și român! Trăiască marele steag al atotbiruitorului marxism-leninism revoluționar!

așa cum cunoaștem cu toții, și-a dăruit fără șovăire partea ei de jertfe. Și această parte de jertfe n-a fost deloc măruntă. Anii dintre toamna lui 1944 și această timpurie primăvară a lui 1966 au fost tocmai acei arii care au cimentat alianța dintre muncitorime și țărănime, alianță pe care nimeni și niciodată n-o va putea slăbi.Sub înțeleaptă conducere a partidului comuniștilor români în acești douăzeci și ceva de ani, am făcut mari pași înainte, ba chiar pași uriași. în bună măsură am schimbat fața o- rașelor noastre și tot în bună măsură am schimbat și fața satelor noastre. Mai mult, am schimbat fața oamenilor, mo- dul lor de a trăi și modul lor de a gîndi, de a judeca, am schimbat, în drum spre deplina bunăstare, substanțial nivelul de viață. Dar sîntem convinși că încă mai avem multe, foarte multe de făcut în toate domeniile. Din acest Congres va ieși cu mare cîștig agricultura noastră socialistă, țărănimea noastră socialistă și, de fapt, vor ieși cu mare cîștig toate sectoarele de muncă și de producție din patria noastră. Personal, îmi îngădui să cred că din acest Congres și datorită acestui Congres — și sectorul în care eu lucrez'— sectorul scriitoricesc — va ieși întărit.Vă este bine cunoscut faptul că unii scriitori au avut strînse legături cu Partidul Comunist Român, încă din greaua perioadă a ilegalității. După eliberare, la chemarea Comitetului Central al Partidului Comunist Român, scriitorii — și în primul rînd cei mai buni dintre ei — s-au a- lăturat muncii partidului și luptei partidului. întregul nostru talent, cît îl avem, bine înțeles întreaga noastră putere de muncă sînt puse în întregime în slujba partidului, în slujba poporului nostru, noi ne inspirăm, pentru scrierea operelor noastre din istoria și viața partidului nostru, din istoria și viața poporului nostru.Acesta a fost drumul ales de noi atunci cînd ne-am alăturat partidului. Acesta este drumul pe care mergem astăzi. Acesta este drumul pe care vom merge și în viitor.în anii care s-au scurs de la eliberare și pînă astăzi, as- cultîhd îndemnurile partidului nostru și ale poporului nostru, noi — lucrătorii din domeniul literaturii — am dăruit patriei nenumărate opere literare; romane și povestiri cărți de versuri și piese de teatru, cărți de critică și de istorie literară. Unii dintre noi au scris cărți despre trecutul de suferință și de nădejde al țărănimii, alții au oglindit în scrierile lor momente din viata clasei muncitoare, episoade din lupta partidului nostru. O mare parte dintre scriitori au scris cărți pe problemele de actualitate, pe acele probleme care sînt însăși esența vieții 
înalte distincții conferite unor unităti 

agricole, cooperatori fruntași, 

specialiști și alți oameni ai muncii 

din agricultură

(Urmare din pag. I)muna Borș și Simaud, regiunea Crișana ; Ca- laloi și Chirnogeni, regiunea Dobrogea; Jariș- tea și ,Mircea Vodă" din comuna Mircea Vodă, regiunea Galati; „Brazdă nouă" din comuna Apoldui de Sus, regiunea Hunedoara, Tîrzii și Movileni, regiunea Iași, Foeni și Păti- lești, comuna Ambud, regiunea Maramureș ; Acățari și Nazna din comuna Sîncraiu de Mureș, regiunea Mureș-Autonomă Maghiară ; „Dezrobirea" din comuna Ștefan cel Mare ; „2 Martie" din comuna Gostavăfu și „1 Mai" din comuna Bîrza, regiunea Oltenia ; „Bucov" din comuna Bucov și „Vilcele" din comuna Vîl- cele, regiunea Ploiești; Verești și Vlăsinești, regiunea Suceava.Pentru contribuția însemnată la mărirea pro

ducției în cooperativele agricole de producție din raza lor de activitate, pentru productivitate și indici înalți obținuți în folosirea mașinilor și utilajelor agricole, pentru realizarea de lucrări de calitate și la preturi de cost reduse, a tost conferit ORDINUL MUNCII CLASA I stațiunilor de mașini și tractoare ■ Roșeti, regiunea București ; Sîntana, regiunea Crișanaj Castelu, regiunea Dobrogea; Dudești, regiunea Galați ; Segarcea, regiunea Oltenia.Consiliul de Stat al Republicii Socialista România a mai conferit un număr de 846 ordine și I 207 medalii unor cooperatori fruntași, specialiști din agricultură, lucrători ai uniunilor cooperatiste și ai consiliilor agricole cam au obținut, rezultate deosebite în activitatea lor. (Agerpres)

noastre de astăzi, însăși esența vieții socialiste, a poporului nostru. Nu puține au fost cărțile care s-au bucurat de mare succes în țară și care, trecînd peste hotare, au găsit mii de cititori pe toate continentele globului. Partidul ne-a răsplătit pentru succesele noastre. Cititorii noștri ne-au prețuit și ne-au citit. Dar noi, o spun deschis, nu sîntem mulțumiți cu ceea ce am realizat, nu sîntem satisfăcuți. Industria noastră se dezvoltă în ritm rapid. Satele noastre se înfrumusețează . și se îmbogățesc. Oamenii noștri de la orașe și de la sate devin — cum se vede limpede și la acest Congres — alții, oamenii acestui secol de descoperiri epocale în domeniul științei și al tehnicii, oamenii acestui secol de biruință — pe o mare parte a planetei noastre, a socialismului.După ce a subliniat necesitatea ca scriitorii să muncească cu asiduitate atît în faza documentării, cît și la masa de lucru, vorbitorul a spusTovarăși congresiști, vă făgăduim din toată inima să venim cît mai curînd și cît
Cuvîntul tovarășului 

Gheorghe Mîzgoi, 
delegat al cooperativei agricole 

din comuna Bătrîni, regiunea Ploiești

în urmă cu cîteva luni au apărut în presă cele trei proiecte de statut, documente ce au fost studiate cu deosebit interes de toți membrii cooperativei noastre. în adunările ce au avut loc pe brigăzi, ca și în adunarea generală, noi am discutat pe’ larg noile documente, la care ne-am dat adeziunea unanimă.Cooperativa noastră este situată în partea de nord-est a raionului Teleajen și, datorită condițiilor pedoclimatice, are un specific pomicol și zootehnic pronunțat. Una din îndeletnicirile de bază ale locuitorilor este cultivarea pomilor fructiferi. în cooperativa noastră pomicultura a cunoscut o mare dezvoltare. Livezile se întind în prezent pe 207 hectare, cea mai mare parte plantații tinere. Anul trecut, deși condițiile climatice au fost puțin favorabile, de pe cele 50 hectare livadă pe rod. am recoltat peste 160 tone fructe, pe care le-am valorificat mai ales în stare proaspătă prin întreprinderile Fructexport și Agevacoop.Pentru folosirea cît mai bună a terenului în plantațiile tinere, noi am însămînțat pe suprafețe importante fasole, recoltînd cîte 500 kg la hectar. în același timp cultivarea fasolei în livadă a contribuit Ia ridicarea fertilității solului.Pentru anul în curs ne-am propus să extindem plantațiile cu încă 10 ha și șă creăm o smeuriște pe 5 hectare, cu smeură de grădină. în acest scop ne-am și procurat materialul săditor. Noile plantații ne vor da posibilitatea să valorificăm mai eficient terenurile pe care le avem.Pentru valorificarea superioară a fructelor și în special a prunilor din plantațiile tinere ce vor intra pe rod în anii următori, noi am propus în cadrul conferinței de con

mai mulți în mijlocul dv., la locurile dv de muncă, vă făgăduim să vă dăm cît de curînd, pe baza unei bune cunoașteri. acele cărți pe care ie așteptați de la noi. acele cărți care să oglindească, cît mai veridic și cît mai măiestrit, viața nouă a satelor noastre socialiste, viața nouă a țăranilor noștri socialiști. Cît despre noi, lucrătorii în domeniul literaturii, și cu aceasta închei, vreau să vă mărturisesc și aici că noi vom rămîne și mai departe uniți cu partidul nostru comunist, uniți cu întregul nostru popor. Nimic nu ne va clinti în voința noastră de a fi în permanență îndrumați și conduși de partidul nostru și nimic nu ne va clinti din dorința noastră arzătoare de a ne sluji cu credință patria, poporul și partidul. Sîntem cu toții hotărîți să muncim laolaltă, cu dragoste, cu rîvnă, cu o mare încredere în viitor pentru dezvoltarea acestei patrii, pentru întărirea și înflorirea ei, pentru fericirea noastră și a tuturor celor ce vor veni după noi.

stituire a Uniunii regionale a Cooperativelor Agricole de producție să se facă un studiu pentru construirea, prin eforturile comune ale cooperativelor Starehiojd. Bătrîni, Po- sești și Nucșoara, a unor centre de semiindustrializare a fructelor. înfăptuirea propunerii ar duce la valorificarea mai economică a fructelor ce nu pot fi consumate în stare proaspătă, și, prin aceasta,, la mărirea veniturilor cooperativelor respective.în continuare, vorbitorul a înfățișat dezvoltarea altei ramuri cu o tradiție veche în comună — creșterea animalelor. în această ordine de idei a insistat asupra problemelor permanentizării cadrelor și a- sigurării bazei furajere. Personal lucrez cu mult drag în zootehnie de 14 ani și m-am străduit, împreună cu consiliul Re conducere, sa permanentizez oamenii cu dragoste de creșterea animalelor în a- cest sector, în scopul specializării acestora. Astăzi, avem îngrijitori care cunosc bine tainele creșterii animalelor.Asigurarea unei baze furajere îndestulătoare a stat permanent în atenția consiliului de conducere al cooperativei. Anul trecut, am executat pe suprafața de 898 ha finețe lucrări de întreținere ca distrugerea și împrăștierea mușuroaielor, defrișarea ar- boretelor și a mărăcinilor, grăparea etc. Am strîns fînul la timpul optim. Totuși nu am reușit să realizăm o producție la nivelul cerințelor și al posibilităților existente. în- tîmpinăm greutăți în ceea ce privește reînsămînțarea unor suprafețe de pășuni și finețe care au o floră săracă, din cauza lipsei semințelor. Iată de ce propun ca în viitor să se asigure cooperativelor a- gricole de producție sămînța necesară reînsămînțării pășunilor și fînețelor cu specii valoroase. E nevoie, de asemenea, să se studieze de către specialiști cum și cu ce se pot înlocui păișul și părușca, care au o slabă valoare nutritivă, dar sînt aproape singurele ierburi pe pășunile noastre de munte. Considerăm că este necesar, de asemenea, să se asigure cooperativelor din zona de deal și munte îngrășăminte chimice pentru aceste suprafețe. Pentru acest an, noi am stabilit să mărim suprafețele însămînțate cu bor- ceag, lucernă și ovăz, folosind în acest scop și terenurile din livezile tinere.în numele cooperatorilor din Bătrîni, ne angajăm să depunem toate strădaniile, toate eforturile pentru ca cifrele din planul pe acest an și obiectivele din planul de perspectivă să devină fapte.
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a avut loc o desfășurat caldă, tovă-

sl ?■ C. R

Alteori, se spune că

al Biroului Politic, Secretariatului C.C.IAȘI (de la corespondentul 
nostru)

Luni dimineața. Grupuri, 
grupuri de țărani cooperatori 
din comuna Golăești, regiunea 
Iași, se îndreptau spre sediul 
comitetului de partid și al coo
perativei agricole, spre sala 
căminului cultural, spre casele 
acelor locuitori care au televi
zoare și aparate de radio. în 
scurtă vreme, toate cele 1 700 
de familii ale comunei erau în 
preajma aparatelor de radio și 
a televizoarelor. Cu bucurie și 
entuziasm, cu încredere nețăr
murită în cuvîntul partidului, 
țăranii cooperatori de aici au 
ascultat expunerea pe care to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar
P.C.R., a făcut-o la primul 
Congres al țărănimii coopera
tiste din România socialistă.

în marele buchet de reali
zări ale țărănimii cooperatiste 
române se află și contribuția 
țăranilor cooperatori de aici. 
Constantin Olaru, Aurel Vlă
dică, Mihai Niță, Viorica Rusu, 
Grigore Bulciu și-au exprimat, 
în cuvinte izvorîte din inimă, 
deplina satisfacție pentru înal
ta apreciere pe care partidul 
o acordă țărănimii pentru că 
în furtunile veacurilor ea 
rămas neclintită 
dezvoltând limba

„a 
păstrând și 
strămoșilor,

obiceiurile, portul național, 
conservînd nealterate marile 
calități ale poporului român : 
hărnicia și omenia, vitejia și 
dîrzenia".

Țăranii cooperatori din Go
lăești înțeleg să se achite de 
sarcinile ce le revin, efectuînd 
la timp și de calitate fiecare 
lucrare pe care campaniile a- 
gricole le cer. Pentru acest an, 
adunarea generală a hotărit să 
se realizeze cite 1 500 kg grîu 
și 1840 kg porumb boabe la 
hectar, 10 000 kg cartofi, 1400 
kg floarea-soarelui. De aseme
nea, adunarea generală a ho- 
tărît să se obțină din legumi- 
cultură un venit în valoare de 
225 000 lei, din zootehnie un 
venit de aproape 800 000 lei, 
iar din viticultură alte 860 000 
lei. Cooperatorii de la Golăești 
și-au prevăzut să fertilizeze 
terenurile cu 5 500 tone de în
grășăminte naturale și 250 
tone de îngrășăminte chimice.

In aceste zile, ajutați de me
canizatorii de la S.M.T. Holbo- 
ca, ei însămințează suprafețele 
de borceag, ovăz și mazăre 
planificate și pregătesc terenul 
pe care vor însămînța floarea- 
soarelui. Sute de țărani coope
ratori din brigăzile legumicole 
și vitipomicole efectuează lu
crările de sezon în grădina de 
legume, la vie și în livadă.

Țăranii muncitori din Cooperativa Agricolă „Timpuri Noi" co
muna Cioiliceni, raionul Răcari, citind expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Congresul Uniunii Naționale a Cooperati

velor Agricole de Producție

Adeziune prin fapte
cit și fn ceaAtât în prima zi, 

de a doua zi a lucrărilor Con
gresului Cooperativelor Agri
cole de Producție, sute de coo
peratori din comuna Pecineaga, 
raionul Negru Vodă, erau strinși 
In fața aparatului de radio și 

a televizorului de la căminul cul
tural. Ziarele sosite umblau din 
mină in mină. Ei au urmărit cu 
un viu interes expunerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al C.C. al 
P.C.R. și discuțiile la probleme
le cuprinse în ordinea de zi, 
comentând și aprobind din toa
tă inima, programul elaborat 
de partid, pentru dezvoltarea 
agriculturii socialiste, pentru 
prosperitatea satului și crește
rea in continuare a bunăstării 
țărănimii. Printre aceștia se 
afla și brigadierul de cimp Ion 
Zaman, cunoscut ca un adevă
rat meșter al producțiilor bo
gate, el și brigada lui obținind 
recolte de peste 4 000 kg po-

rumb boabe șl 3 000 kg grîu la 
hectar.

— în cinstea Congresului — 
ne-a declarat el — noi am ter
minat insămînțatul celor 466 
hectare cu plante furajere pre
văzute a fi însămînțate în ur
gența întâi și ne-am străduit să facem lucrări de cea mai 
bună calitate. Am pregătit. în 
bune condiții terenul pentru 
lnsămințarea celor 1 075 hecta
re cu porumb, 450 hectare cu 
floarea-soarelui. Așa cum 
sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în expunerea pe 
care am ascultat-o cu toții, 
avem posibilitatea să sporim in 
continuare producțiile agricole 
efectuînd lucrări de cea mai 
bună calitate și la timp prin 
folosirea cuceririlor științei și 
tehnicii, prin creșterea gradu
lui de mecanizare și sporirea 
cantităților de îngrășăminte 
chimice și naturale pe care le 
administrăm solului. în acest

scop avem un sprijin perma
nent și substanțial din partea 
statului. Lucrările de calitate și 
la timp pe care ne străduim 
să le facem în prezent sînt eco
ul cel mai inilăcărat pe care îl 
trezesc in inimile noastre cu
vintele secretarului general 
al Comitetului Central al 
partidului nostru, ele vor con
firma în continuare justețea 
indicațiilor pe care le primim 
cu totală adeziune.

în sectorul zootehnic al coo
perativei, domnește aceeași at
mosferă. La clubul zootehniști- 
lor, amenajat pentru petrecerea 
timpului liber, și în jurul difu- 
zoarelor instalate la fiecare 
construcție, oamenii ascultau 
sau citeau ziarele. Brigadierul 
Stan Toader, discuta cu cițiva 
îngrijitori:

— Avem posibilitatea ca 
Încă din acest an să obținem 
producții și mai mari în zoo
tehnie. în primul rind, tradu- 
cind în viață directivele Con
gresului al IX-lea al P.C.R., noi

am Îmbunătățit substantial baza 
furajeră cultivînd pentru acest 
an plante mai bogate in sub
stanțe nutritive. în al doilea 
tind, ne va ajuta creșterea ca
lificării oamenilor care s-au 
străduit la cursurile din această 
iarnă să-și Îmbogățească cu
noștințele profesionale. în fe
lul acesta, vom putea livra 
anul acesta la fondul centrali
zat 45 de vagoane de carne, cu 
5 vagoane mai mult decit anul 
trecut, cantități sporite de lapte 
și alte produse. Cu carnetul în 
mină, brigadierul explica oa
menilor prin calcule, Izvoarele 
creșterii producțiilor, arătând 
că acestea sint dovezile cele 
mai concludente, ale adeziunii 
pe care cooperatorii din Peci- 
neaga le exprimă față de ideile 
și sarcinile înțelepte care se 
desprind din dezbaterile Con
gresului Cooperativelor Agri
cole de Producție.

A DOUA ZI A LUCRĂRILOR
(Urmare din pag. I)

din comuna Ciorăști, regiunea 
Ploiești.

Partea a doua a ședinței de 
dimineață a fost prezidată de 
tovarășul Mihai Uborny, mem
bru al Comisiei de organizare 
a Congresului.

Au luat cuvintul Nicolae 
Giosan, președintele Consiliu
lui Superior al Agriculturii, 
Gheorghe Stoica, delegat al 
cooperativei agricole de 
ducție din comuna Cirja, 
giunea Iași, Traian Girba, 
ședințele Comitetului Executiv 
al Statului popular regional 
Crișana, P. I. Morozov șeful de
legației Uniunii 
care a salutat 
Mihal Mișcov, 
Uniunii raionale 
rativelbr agricole 
ție Deta, regiunea
Ciao-sian, șeful delegației R. P. 
Chineze care a salutat Con
gresul, acad. Zaharia Stancu, 
președintele Uniunii Scriitorilor, 
Gheorghe Mizgol, delegat al 
cooperativei agricole de pro
ducție din comuna Bătrini, re
giunea Ploiești. Marin Vacikov, 
șeful delegației R. P. Bulgaria, 
care a salutat Congresul 
Constantin Popa, delegat al 
cooperativei agricole de pro
ducție din comuna Dor Mărunt, 
regiunea București, Bruno Kies- 
ler, șeful delegației R. D. Ger
mane, care a salutat Congre
sul, Mihai Birliga, delegat al 
cooperativei agricole de pro
ducție din comuna Roma, re
giunea Suceava.

După-amiază, prima parte a 
ședinței a fost prezidată de ing. 
Maria Cirjan, delegată a Uniu
nii regionale a cooperativelor 
agricole de producție Dobro- 
gea.

Au luat cuvintul Iosif Banc, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv al C.C, al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Ion Miulescu, 
delegat al cooperativei agrico
le de producție din comuna 
Popeștl-Leordeni, orașul Bucu
rești, prof. dr. Koloman 
șeful delegației R. S.

pro- 
re- 

pre-

Sovietice, 
Congresul, 

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

o 
mare parte din timp trebuie 
rezervată luării de schițe 
după piese. Sînt de părere că 
acest lucru e bun și trebuie să 
ocupe un loc important în 
structura cursului de desen. 
Dar exagerarea lui duce la o 
cunoaștere unilaterală a dese
nului tehnic, și prin urmare 
rezultatele nu sînt cele mai 
bune.

Se comite uneori < 
în alt sens. Se spune că stu
diul citirii desenelor trebuie 
să se rezume exclusiv la e- 
xerciții de citire. Acest proce
deu nu este, cred, just, pre
cum nejustă este și metoda de 
a consacra o mare parte a 
timpului expunerii teoretice. 
Sînt de părere că expunerea 
trebuie să alterneze cu exer
cițiul, elevii avînd posibilita
tea să-și formeze priceperi și 
deprinderi. Tocmai acest lucru 
corespunde scopului pentru 
care sînt pregătiți elevii din 
școlile profesionale.

La intrarea lui în producție, 
viitorul muncitor trebuie să 
știe să citească bine un desen 
de execuție, de ansamblu, sau 
scheme de funcționare. Este, de 
asemenea, la fel de necesar, ca 
el să fie în stare să execute 
o schiță sau un anumit desen. 
Acest lucru se impune să fie 
cunoscut de elevi — indiferent 
de specialitatea pe care o au 
— pentru că numai astfel ei 
vor ști să așterne pe 
ideile lor creatoare.

hârtie

de hochei"

Corespondență 
din Zagreb de la 

antrenorul 
MIHAI FLAMAROPOL

Victoria în meciul cu Ungaria 
a mai adus echipei noastre două 
•puncte în clasament. Acum situa
ția în grupa B prezintă următorul 
aspect ; o echipă neînvinsă, R. F. 
Germană și două echipe, cea a 
României și a Iugoslaviei (care 
aseară a învins cu 3—2 echipa El
veției) ambele cu cîte 3 victorii și

Este foarte probabil ca învingă- 
toarea jocului dintre formațiile Ro
mâniei și Iugoslaviei să ocupe 
locul II în clasamentul final. A- 
ceastă întîlnire este așteptată cu 
mult interes în toată Iugoslavia.

In vederea jocului cu Austria, 
echipa noastră reprezentativă a 
efectuat în cursul dimineții un an
trenament de 60 de minute cu ca
racter tactic. în tabăra noastră 
domnește optimismul și speranța 
că nu vom mai pierde nici un joc 
pînă la sfîrșitul turneului.

grupa A a Campiona- 
mondial, în acest mo- 

neinvinse :

în 
tului 
ment 3 echipe sînt
U.R.S.S., Cehoslovacia și Canada, 
Victoriile cucerite pînă acum sînt 
concludente. în cea mai bună for
mă se prezintă echipa Uniunii So
vietice care domină cu autoritate. 
Echipele de peste ocean, mai pu
țin cea a Canadei și mai mult cea 
a Statelor Unite, dovedesc, că nu 
mai pot rezista evoluției echipelor 
europene.

Echipa Canadei este mai tînără, 
dar prezintă carențe în organizarea 
jocului de ansamblu. Ea desfășoa
ră un joc în forță, uneori brutal, 
care este departe de a corespunde 

r actuale. Pronosticul nos
tru este că echipa Uniunii Sovieti
ce va cîștiga și în acest an titlul 

i mondială.

Zagreb, 8 martie

O AVANPREMIERĂ
NECONCLUDENTA

Absența îndelungată a echipe
lor de fotbal de pe gazonul sta
dioanelor hucureștene, ca și 
timpul frumos au reunit duminică 
trecută în tribunele stadionului 
Dinamo, un număr record de 
spectatori. (Mai mulți chiar de
cît permitea capacitatea stadio
nului, fapt care i-a determinat să 
asalteze pomii, să intre în spatele 
porții pentru a-și asigura un loc 
mai acătării I Cînd, oare organi
zatorii vor înțelege că n-au drep
tul să pună în vînzare bilete mai 
multe decît numărul de locuri ?). 
Afluența de iubitori ai fotbalu
lui la această întîlnire are și alte 
explicații: jocul, considerat ca o 
avanpremieră, trebuia să demon
streze cît de bine sînt pregătite 
echipele pentru reluarea returu
lui campionatului, care sînt șan
sele lor în ascensiunea spre pri
mele locuri ? Apoi, ambele echi
pe au întreprins turnee peste ho
tare : Dinamo s-a întors cu 
„prestigiul neștirbit" — a cîștigat 
trei meciuri și a realizat două 
rezultate de egalitate (este ade
vărat că nu în compania unor 
echipe din „lumea mare" a 
fotbalului) în vreme ce Steaua, 
în confruntări cu echipe similare 
ca valoare, s-a întors puțin „șifo
nată" : a pierdut două meciuri. 
Pe de altă parte întâlnirea ofe
rea posibilitatea urmăririi echi
pelor care „livrează" majoritatea 
jucătorilor pentru naționala, lu
cru ce nu ne poate scăpa din 
vedere, întrucît foarte curînd în
cepe și un bogat sezon interna
țional.

Iată deci, cițiva factori care 
au stimulat interesul publicului 
pentru această confruntare. Va
lorile au fost însă inversate pe 
teren. Steaua a fost echipa care 
a avut jocul „în mînă“ (a 
și cîștigat ou 2—1) în vreme 
ce Dinamo, cu o înaintare mai 
puțin incisivă, decît o știam, cu 
pătrunderi lente, adesea întâm
plătoare, nu a reușit să creeze 
faze spectaculoase, să concreti
zeze.

Cu părere de rău constatăm, în 
continuare, lipsa de eficacitate 
a înaintașilor, ei nu se „bat" să 
marcheze, să fructifice situațiile 
hune de gol, nesiguranța în 
intervenții a apărătorilor, (Ivan, 
Nunweiller IV, Pete.scu etc. exce
lează) pasele cu adresă vagă și 
un mod rudimentar de a stopa 

tehni- 
nece-

mingea, capitole ale 
cil asupra cărora e 
sar ca antrenorii să insiste. A- E 
semenea constatări la ora i 
cînd toate echipele ar tre
bui să lie „pe, picior" (doar | 
trei-patru zile mai sînt pînă la I 
confruntările din cadrul Cupei1 
României și zece pînă la primele | 
întâlniri ale returului) sînt în mă- | 
sură să mobilizeze toți factorii “ 
răspunzători. Acuma, după ce I 
am văzut atâția ași ai balonului | 
rotund, pretindem jucătorilor, 
noștri să învețe ceva din arta de | 
a stăpîni și lucra cu mingea, teh- | 
nic și fantezist, să ne ofere în 
consecință, fotbal de calitate. I

VASILE CĂBULEA

Dincolo

3 -1...

In semifinalele „Cupei campionilor
europeni" ia tenis de masă

Giurgiucă-Covaci 2—0 ; Rethi- Rozsas 2—1 ; Negulescu-Berc- zik 2—0 ; Giurgiucă-Rozsas 2—0 ; Negulescu-Covaci 2—0. C.S.M. Cluj s-a calificat în finala competiției.
Va părăsi „Perla neagră66

care a salutai Con- 
Mihai 

cooperativei 
le de producție 
colae Bălcescu, 
cău, 
Llambro Duka, 
R. P. Albania, 
Congresul, Vasile Nemesniciuc, 
delegat al cooperativei agrico
le de producție din comuna Și- 
pote, regiunea Iași, Emil Negru- 
țiu, rectorul Institutului agro
nomic din Cluj, Jan Klecha, 
șeful delegației R. P. Polone, 
care a salutat Congresul, Si- 
mion Dobrovici, secretar al 
Comitetului regional de partid 
Galați.

A doua parte a ședinței de 
după-amiază a fost prezidată de 
Ion Nicolae, președintele Uniu
nii regionale a cooperativelor 
agricole de producție — Olte
nia, care a arătat că pe adresa 
Congresului au sosit aproape 
700 telegrame din partea unor 
cooperative agricole de pro
ducție, gospodării agricole de 
stat și stațiuni de mașini și 
tractoare, stațiuni experimen
tale, din partea unor colective 
de muncitori, ingineri și tehni
cieni din întreprinderi care 
produc mașini și utilaje agrico
le, precum și de la numeroși 
țărani cooperatori. Telegramele 
cuprind urări de succes lucră
rilor Congresului șl angajamen
tele
le 
le 
Congres, de a spori continuu 
producția agricolă, vegetală și 
animală. întreprinderile se an
gajează să livreze agriculturii 
tot mal multe mașini agricole 
de calitate superioară, îngră
șăminte chimice, de a îndeplini 
și depăși prevederile directive
lor Congresului al

slovace, 
greșul, 
gat al

scriitorul

Mititelu, dele- 
agrico- 

din comuna Ni- 
regiunea Ba- 
Siito Andras, 

șeful delega/iei 
care a salutat

cooperativelor agrico- 
de a Înfăptui hotărlri- 
ce se vor adopta la

IX-Iea al

partidului. Considerăm că sin- 
tem fn asentimentul dv. — a 
spus vorbitorul — să mulțu
mim călduros tuturor celor care 
au adresat telegrame Congre
sului și să le urăm spor 
muncă.

Au luat apoi cuvintul 
varășii Constantin Drăgan, 
membru al Comitetului 
cutiv al C. C. al P. 
președintele Consiliului 
trai al Sindicatelor, 
Cirjan, delegată a Uniunii 
gionale a cooperativelor agri
cole de producție Dobrogea, 
Andras Klenczner, șeful delega
ției R. P. Ungare, care a salutat 
Congresul, Petru Enache, prim- 
secretar al Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Comu
nist, Constantin Constantines- 
cu, delegat al Uniunii raipnale 
a cooperativelor agricole de 
producție Fetești, regiunea- 
București, Giăn Du Hoan, amba
sadorul R. P. D. Coreene în Repu
blica Socialistă România, care a 
salutat Congresul, Vasile Malin- 
schi, guvernatorul Băncii Națio
nale a Republicii Socialiste Ro
mânia, Alexandru Czege, dele
gat al cooperativei agricole de 
producție „Drapelul roșu" din 
Salonta, regiunea Crișana, Su- 
garrageia Cedendorjin, șeful 
delegației R. P. Mongole, care 
a salutat Congresul, Dumitru 
Dinișor delegat al cooperativei 
agricole de producție din satul 
Goicea Mare, regiunea Oltenia.

Congresul a ales apoi in u- 
nanimilate Comisia de propu
neri a candidaturilor pentru 
Consiliul Uniunii Naționale 
Cooperativelor Agricole 
Producție și pentru Comisia de 
revizie.

Lucrările Congresului con
tinuă.Daruri oferite Congresului

ieri, prezi-in cursul zilei de 
diului Congresului i-au fost o- 
ferite daruri din partea unor 
delegații de peste hotare. Dele
gația Uniunii Sovietice a oferit 
o casetă, artistic lucrată, avind 
incrustat pe capac chipul lui 
Lenin; delegația R. D. Germa
ne a dăruit busturi ale lui 
Marx și Engels, lucrate in ce-

---------

Exe- 
C .R., 
Cen- 

Maria 
re

GEORGE MIHĂESCU

Uzinele „Steagul roșu"-Brașov, Ajustorii Concea Anghel și 
lambor loan fruntași in producție pe anul 1965, își depășesc 
sarcinile de producție lună de lună, dind lucru de bună calitate I

a 
de

ramică, iar delegația R. P. Mon
gole tabloul eroului national al 
poporului mongol Suhe-Bator.

Președintele Comitetului de 
organizare a Congresului, Vasi
le Vilcu, a mulțumit călduros 
conducătorilor delegațiilor pen
tru darurile oferite.

(Agerpres)

A FOST CÎNDVA HOȚ 
cinemascop

rulează la
9; 11,15; ____
18,45; 21,15), București (ore
le 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30;
21), Feroviar (orele 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21), Excel
sior (orele 10; 12,30; 15;
17,30; 20), Melodia (orele 
10; 12,30; 15,30; 18; 20,30).

ANI CLOCOTITORI
rulează 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 VANINI
rulează la Luceafărul (orela 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
20,45), Grivița (orele 10; 
12,30; 15,30; 18; 20,30).

PUSTIUL PATAGONIEI 
rulează la Capitol (orelo 
9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45;
21), Dacia 9—14 în continua
re, 16,15; 18,30; 21).

completare — Vizita conducă
torilor de partid și de stat în 
regiunea Banat
WINNETOU — cinemascop — 
seria a Il-a

rulează la Festival (orele 9;
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21),

Patria (orela 
13,45; 16,15;

ÎN

Lumea 
ziliană e 
cență. Ziarele publi
că informații, articole 
consacrate unuia și a- 
celuiași subiect. Pele 
ar urma să fie transfe
rat, în schimbul unei 
mari sume de bani de 
la clubul său F. C. 
Santos 
nale Milano.
devenit 
pătat și 
sistență 
jucător

sportivă bra
in eferves-

său F.
la Internazio- 

Zvonul, 
public, a că- 

mai multă con- 
cînd celebrul 

brazilian a 
plecat într-un voiaj în 
Europa. Ziariști, foto
grafi șl numeroși iubi
tori ai sportului cu ba
lonul rotund din Ger
mania occidentală, Ita
lia și alte țări l-au pri
mit, pe jucătorul brazi
lian ca pe o mare ve
detă. în toate fotogra
fiile (ca și în cea ală
turată), Pele apare ală
turi de soția sa cu 
care s-a căsătorit nu 
de mult.

Dar este oare aces
ta numai un voiaj de 
nuntă ? — s-au între
bat comentatorii de 
specialitate din presa 
braziliană. Sau escala 
la Roma a servit și 
pentru tratative cu 
conducerea clubului 
Inter din Milano ? Dis
creția absolută învălu
ie aceste tratative. Un 
singur lucru este însă 
clar, Pele, denumit și 
„Perla neagră", nu va 
fi transferat echipei 
italiene înaintea cam
pionatului mondial care 
se va desfășura în vara 
acestui an în Anglia.

în mai puțin de două ore vo
leibaliștii din Giulești au tranșat 
în favoarea lor prima dispută în 
compania 
Meciul 
probleme 
deținători 
și scorul 
zero, ilustrează diferența de va
loare dinți e formațiile care vor 
juca returul la 20 martie. Atunci, 
Rapid va evolua în deplasare și 
evident revanșa, acasă la voleiba
liștii iugoslavi reclamă totuși pre
cauție. Mladost Zagreb, o for
mație tînără, care știe să-și apere 
prestigiul (de 6 ori cîștigătdare a 
titlului de: campioană a țării) dis
pune de cîteva valori certe : Uț- 
naut și Koș trăgători cu eficaci
tate, iar în ansamblu echipa be
neficiază de apreciabile resurse 
fizice și morale, știe să se mobili
zeze în momente cheie.

Dincolo de satisfacția acestui 
scor ne-ar fi plăcut însă să vedem 
la lucru pe Rapid așa cum ne-a 
obișnuit: o echipă cu t 
partimentele „la punct", 
puncte... moarte, demonstrând, 
așa cum este capabilă, un joc 
tehnilc, modern, eficace și mai a- 
les spectaculos. Duminică, seara 
însă, băieții antrenați de Jan Po- 
nova au învins (și-i felicităm) dar 
au învins în compania unui ad
versar modest și au < 
nivel departe de ___ . _
consacrat. Atacul, punctul forte 
al rapidiștilor ni s-a părut uneori 
prea... static și adesea stereotip, 
ceea ce a permis adversarului să 
riposteze prompt și eficace. Au 
existat momente cînd și blocajul 
a luftat, oferind „pe tavă" oas
peților puncte, gata făcute.

Aceste slăbiciuni, solicită multă 
atenție din partea jucătorilor și 
antrenorilor, întrucît ;
ar putea oferi surprize neplăcute, 

în același timp, federația de 
specialitate este obligată să pri
vească cu toată exigența evolu
ția formațiilor noastre în com
petițiile internaționale.

Evident, scorul favorabil și mai 
cu seamă potențialul recunoscut 
al echipei Rapid ne îndreptățește 
să sperăm la victorie și în returul 
de la Zagreb.

formației din Zagreb, 
n-avea cum să creeze 
rapidiștilor (de 3 ori 
ai trofeului european) 

3—1, care putea fi la

Dacă asupra prezen
ței lui Pele in națio
nala Braziliei nu exis
tă îndoieli, în schimb 
nu se știe exact cine 
va fi conducătorul e- 
chipei campioane mon
diale. La Rio s-a anun
țat că Paulo Machado 
de Carvalho va aban
dona conducerea echi
pei Braziliei, 
a dirijat 
braziliană 
1958 cît și în
aceasta a cîștigat cam-

Carvalho 
naționala 
atît în 
1962 cînd

pionatul mondial, 
cum însă s-au ivit 
vergențe între Carval
ho și alți conducători 
ai federației braziliene 
de fotbal în legătură 
cu pregătirea formați
ei pentru mondialele 
din Anglia.

Iată motive de în
grijorare pentru pasio- 
nații fotbalului din 
Brazilia.

A- 
di-

A. M.

CINEMATOGRAFE
(orele 9,15; 11,30;

21), Arta
14; 16,15;

Gloria
13,45; 16; 18,30;
(orele 9,30; 11,45; 
18,30; 20,45).

PROCESUL ALB — 
scop —

rulează la Victoria (orele 
.9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30),
Tomis (orele 9,30; 12,15;
15; 17,45; 20,30), Modern (o- 
rele 10; 12,30; 15,30; 18; 
20,30).

CĂLĂTORIE ÎN JURUL PĂ- 
MÎNTULUI

rulează la 
9,30; 11,45;
20,45).

PINGUINUL
. rulează la

9,30; 11,45;
20,45).

TRAGEȚI ÎN
rulează la
14,15; 16,30;

cinema-

Central 
14; 16,15;

Lumina 
14; 16,15;

(orele 
18,30;

(orele 
18,30;

STANISLAS
Union (orele 

18.45; 21).
CORABIA MISTERIOASĂ —

BUMI ZIARISTUL — FUN 
TIK ȘI CASTRAVEȚII - 
CINE E MAI PUTERNIC - 
dimineața — 
amiază —
HERCULE

rulează
11,15; 
Pacea (orele 11; 15,45; 18,15; 
20,45).

S-A ÎNTÎMPLAT CU

ora 10 — după- 
MUNCILE LUI

la Doina (orele
13,30; 16; 18,30; 21),

CE 
BABY JANE

rulează la Giulești 
14,30; 17,30; ------
(orele 15,30;

DEPĂȘIREA
rulează la 
9,45; 13,15;
20,45).

CALEA VICTORIEI
CHEIA VISURILOR

rulează la Buzești
14,30; 16,30; 18,30; 
Moșilor 
20,30).

iatele
20,30), Unirea 
18; 20,30).

Volga 
15,45;

(orele
18,15;

SAU

(orele
20,30),

(orele 15,30; 18;

OLD SHATTERHAND — ci
nemascop

rulează la Crîngași (orele 
13,45; 16; 18,15; 20,30), Mun
ca (orele 10,30; 14; 16,15; 
18,30; 20,45).

TOM JONES
rulează la BucegI (orele 
9,30; 12,15; 15; 18; 21), Flo- 
reasca 
15,15;
(orele
20,30).

FATA DIN

(orele 9,45; 12,30; 
18; 20,45), Rahova 

10,30; 15; 17,45;

JUNGLĂ
rulează Ia Flacăra (orele 10; 
16; 18,15; 20,30), Aurora 
(orele 10; 12; 14; 16,30; 
18,30; 20,30).

FEMEIA ÎN HALAT
rulează Ia Vitan (orele 15; 
17; 19; 20,45).

GUSTUL MIERII
rulează la Miorița (orele 
10; 12,30; 16; 18,30; 20,45).

PROCESUL DE LA NURN- 
BERG — ambele serii —

I
I
I
I

i cum ne-a > 
toate com- I 
ct“, fără I

I
I

mia uliul au - . 
evoluat la un I 
cel care i-a i

I 
il

jucătorilor și I 
repetarea lor I

I
I
I
I
I
Icontinuat I idrul tur- I
I
l
I(Fran-jirturile |
I
I

VASILE RANGA

TenisConcursul internațional de tenis de la Cairo a < cu întrecerile din cad.„.___neelor individuale. La simplu bărbați, în optimile de finală, tînărul jucător român Ilie Năs- tase a obținut o frumoasă victorie în dauna americanului Marty Riessen, component al echipei S.U.A. pentru „Cupa Davis" de anul trecut, pe care l-a învins cu 6—0, 4—6, 6—4, | în proba de dublu bărbați, ro- . mânui Ion Țiriac face pereche j cu maghiarul Gulyas. După ce în „Optimi" i-au învins pe Montrenaud — B. Paul ( ța) cu 6—3, 9—7 ; în sferturile de finală Țiriac și Gulyas au eliminat perechea J. Mcmunus (S.U.A.), N. Kalogheropulos (Grecia)
rulează la Popular (orele 
10; 16; 19,30).

CRIMINALUL ÎN VACANȚĂ
— cinemascop

rulează la Cosmos (orele 
16; 18; 20), Colentina (o- 
rele 15,30; 17,45; 20).

AUTORIZAȚIA DE CĂSĂ
TORIE

rulează la Viitorul (orele 
15; 17; 19; 21).

FEMEIA NECUNOSCUTĂ
rulează la Progresul (orele 
15,30; 18; 20,30).

STEAUA BALETULUI
rulează la Drumul Sării (o- 
rele 15,30; 17,45; 20).

VIZITA — cinemascop —
rulează la Ferentari (orele 
15; 17; 19; 21).

CAMERA ALBĂ
rulează la Cotroceni (orele 
15; 17; 19; 21).

PÎRVU MUTU — ZUGRAVU
— PASIUNI — WILANOV — 
COȘUL — UN BLOC NE
OBIȘNUIT — SPORTIVII —

rulează la Timpuri Noi (ore
le 10—21 în continuare).

HOȚUL DIN BAGDAD
rulează la Cinematecă (o- 
rele 10; 12; 14).



S.U.A. — Demonstrație la Yale împotriva politicii americane 
în Vietnam

• IN librăriile din Sofia a apă
rut o antologie a prozei românești 
publicată de editura „Narodna 
Kultura". Lucrarea a apărut sub 
titlul „Cei care plătesc cu viata 
lor", titlul unei nuvele a Iui Camil 
Petrescu cuprinsă în antologie. 
Antologia cuprinde povestiri, nu
vele, schițe aparținînd a 34 de 
autori, reprezentanți de seamă ai 
beletristicii românești. Cea mai 
mare parte a antologiei este con
sacrată prozei românești din anii 
puterii populare.de la Tripoli i

La Tripoli în prezența primu
lui ministru al Libiei, Hussein Ma- 
zik, s-a deschis tradiționalul tîrg 
internațional. La actuala ediție par
ticipă un număr de 28 de țări, 
printre care și România. Pavilionul 
românesc ocupă o suprafață de 
1 000 m p, în standuri fiind pre
zentate un variat sortiment de ex
ponate : mașini și utilaje, produse 
chimice, materiale de construcție, 
bunuri de consum, artizanat. După 
festivitatea deschiderii, prim-minis- 
trul Libiei a vizitat pavilionul ro
mânesc, apreciind calitatea expo
natelor și modul de prezentare al 
acestora. In aceeași zi pavilionul 
țării noastre a fost vizitat de mi
niștrii economiei 
Libiei, Republicii 
Saudite, Greciei, 
alte personalități.

Ziarele libiene consacră 
articole expoziției românești, ară- 
tîpd că această prezență constituie 
o importantă contribuție la dezvol
tarea relațiilor economice dintre 
România și Libia

și comerțului ai 
Ciad,

precum
Arabiei 
și de

ample

Lucrările Comitetului
Economic al E.C.O.S.O.CNEW YORK 8 (Agerpres). — Problema valorificării resurselor naturale a dat loc la dezbateri aprofundate în Comitetul Economic al Consiliului E- conomic și Social al O.N.U. (E.C.O.S.O.C.). Cele peste 20 de delegații care au luat parte la discuții liniat importanța pe care o reprezintă, pentru dezvoltarea economică a tuturor statelor, valorificarea în interesul propriu a resurselor naturale de care ele dispun.în intervenția sa, reprezentantul român, Iacob Ionașcu, s-a referit pe larg la experiența țării noastre în utilizarea rațională a resurselor naturale. In planul de stat pe anul 1966—1970, a arătat vorbitorul, se are în vedere crearea de

au sub-

Londra

Luni seara la Transport House, sediul Partidului laburist. 
* avut loc o conferință de presă la care au participat primul 
ministru Harold Wilson, ministrul economiei George Brown, 
ministrul finanțelor James Callaghan și secretarul general 
al partidului Len Williams. ■

condiții tot mai bune pentru atragerea în circuitul economic a noi materii prime, pentru valorificarea superioară a acestora.Pentru concretizarea discuțiilor a fost depus un proiect de rezoluție, la elaborarea căruia au participat delegațiile României, Algeriei, Chile, Greciei, Indiei, Iranului etc. Comitetul a adoptat în unanimitate proiectul de rezoluție.Proiectul de rezoluție, după ce reafirmă dreptul inalienabil al fiecărei țări și popor de a dispune în mod permanent de resursele sale naturale, cere secretarului general să înainteze guvernelor și organismelor din sistemul O.N.U. programul amintit mai sus pentru ca acestea să prezinte observațiile și sugestiile lor în vederea elaborării unui program de acțiuni care să reflecte preocupările de interes major ale statelor în acest domeniu.Declarînd închise lucrările Comitetului Economic, președintele ședinței, reprezentantul român Costin Murges- cu, a subliniat spiritul de cooperare manifestat de delegațiile participante, ceea ce a permis soluționarea cu succes a problemelor aflate pe ordinea de zi.

Procesul 
de la

DjakartaDJAKARTA 8 (Agerpres). — Postul de radio Djakarta a a- nunțat că Tribunalul militar special din Djakarta a pronunțat sentința în procesul intentat lt. col. Untung, acuzat de a fi fost conducătorul mișcării de la 1 octombrie. Postul de radio indonezian a precizat că în tot timpul procesului, acuzatul a refuzat să admită acuzațiile ce i se aduc cu privire la participarea sa la evenimentele de la 1 octombrie, menționînd că nu a ațîțat niciodată la rebeliune împotriva guvernului. Cu toate acestea lt; col. Untung a fost condamnat la moarte. Postul de radio Djakarta a făcut cunoscut că Untung are posibilitatea să.facă apel la președintele țării, Sukarno, într-un termen de 30 de zile de la pronunțarea sentinței. Referindu-se la persoana lt. colonelului Untung postul de radio a menționat că acesta a fost un bun militar, decorat în mai multe rînduri. în timpul evenimentelor de la 1 octombrie, Untung era comandantul gărzii prezidențiale.
In fața anul mare număr de 

ziariști, Harold W,ilson a pre
zentat Manifestul electoral al 
Partidului laburist intitulat „E 
timpul să se ia o hotărîre".

Principalul accent în acest 
document este pus pe proiecte
le laburiste îndreptate spre în
tărirea economiei și consolida
rea poziției lirei sterline pe 
plan intern și internațional. în 
vederea atingerii acestor țe
luri, manifestul enumera o serie 
de măsuri și proiecte care ur
mează să capete prioritate în 
cursul viitorului mandat de 
cinci ani pe care laburiștii l-ar 
obține în cazul ciștigării alege
rilor de la 31 martie.

Ultima parte a programului 
abordează o serie de probleme 
internaționale, față de care este 
exprimată aceeași cunoscută 
poziție a Partidului laburist. 
După ce se reafirmă sprijinul 
acordat de Partidul laburist 
față de N.A.T.O., se amintește 
de creșterea contactelor din
tre Marea Britanie, pe de o 
parte, și Uniunea Sovietică și 
alte țări din Europa răsăritea
nă, pe de altă parte. Se preci
zează tot aici că la sfirșitul a- 
cestui an miniștrii laburiști vor 
face vizite aproape în toate 
țările socialiste, adăugind că 
„acest progres spre normaliza
rea relațiilor noastre cu Euro
pa de răsărit face parte esen
țială din întreaga noastră po
litică europeană".

I 
I 
I
I
I
I 
I
I 
I
I 
I
I

In alocuțiunii* sale 
publice, Salazar se poar
tă foarte degajat, chiar 
familiar, cu forțele di
vine, cerești. S-ar putea 
crede că la cancelaria 
dictatorului portughez e- 
xistă o secfie specială, 
ca să zicem așa, divină, 
prin care trebuie să trea
că aproape toate textele 
oficiale. Intr-adevăr, mai 
toate luările de cuvint 
sau proclamațiile scrise 
ale doctorului Oliveiro 
Salazar, auto-numit „pă
rintele Portugaliei" încep 
cam așa „Noi, eu și 
Dumnezeu, conside
răm...". Nici nu-fi pofi 
da seama dacă Salazar 
este de acord cu divini
tatea sau divinitatea 
este de acord cu Sala
zar. In orice caz fi se 
sugerează că înțelegerea 
lor este deplină.

Ascultîndu-1 pe docto
rul Salazar ai, de pildă, 
impresia că numai divi
nitatea a fost aceea care 
a trimis și trimite deta
șamentele militare de 
represiune în Angola 
sau Mozambic. Și tot 
divinitatea a hărăzit Li
sabonei să „civilizeze" 
întinse teritorii africa
ne. Intr-un cuvînt, divi
nitatea, ale cărei căi se 
spune că sînt de nepă
truns, a devenit un fel

" ......... Vi-însemnări

Salazar și divinitatea
de confesor personal al 
bătrînului dictator, iar 
cancelariile „șefului" 
statului portughez au 
început să semene cu 
paraclisurile unei mari 
catedrale, cu un fel de 
capele ministeriale.

Lumea a privit cu în
găduință acest amestec 
de elemente oficioase și 
mistice, neacordîndu-i 
prea mare importantă. 
In fond stilul mistic al 
mesajelor Iui Salazar nu 
reprezintă decît o înflo
ritură în manieră me
dievală. O relicvă care 
scoate și mai pregnant 
la lumină anacronismul 
rînduielilor actuale din 
străvechea tară iberică. 
Iată însă că — lucru 
surprinzător la prima 
vedere — s-au găsit 
voci din sînul bisericii 
portugheze care s-au de
clarat lezate de stilul o- 
ratoric salazarist.

Doi din episcopii de 
frunte ai Portugaliei — 
cel din Porto și cel din 
Coimbra — au protes

tat în scris în legătură 
cu ultimul mesaj, adre
sat „națiunii portughe
ze" în ianuarie de Sala
zar.

Ce spunea tn mesajul 
său „părintele Portugali
ei" ? In esenfă, afirma 
că divinitatea i-a dat 
mandat să trimită tinerii 
portughezi în războiul 
colonial din „teritoriile 
de peste mări". E adevă
rat că mult! dintre ei 
mor acolo — a remarcat 
Salazar. Dar „Domnul a 
încredințat Portugaliei o 
misiune sfîntă în Africa 
iar cei ce se jertfesc a- 
colo vor ajunge în rai".

Ce reproșează cei doi 
episcopi amintifi ?

Intr-o scrisoare adre
sată doctorului Oliveiro 
Salazar ei afirmă — po
trivit unor dezvăluiri 
din „surse bine informa
te" reluate de NEVE 
ZURCHER ZEITUNG — 
că „divinitatea nu tre
buie amestecată în toa
te operațiunile guvernu
lui1 portughez". Inaltii

prelati amintiți au ținut 
să protesteze împotriva 
a ceea ce ei denumesc 
,,un abuz care știrbește 
autoritatea bisericii".

Cardinalul Cerejeira, 
prieten personal al 'lui 
Salazar, s-a grăbit să 
blameze poziția celor 
doi clerici. In ce-1 pri
vește, Salazar ar fi afir
mat — potrivit unor re
latări din capitala por
tugheză — că intențio
nează „să-i pună la 
punct" pe autorii scriso
rii de protest.

Turnura ulterioară , a 
disputei e greu de pre
văzut. Faptul în sine 
este, însă, plin de sem
nificații. Dacă episcopii 
din Porto șl Coimbra 
n-au mai putut răbda ca 
divinitatea să îndepli
nească rolul de consilier 
al doctorului Salazar, a- 
ceasta indică puterea 
valului nemulțumirii 
portughezilor în fața,po
liticii salazariste.

EM. RUCĂR

• CU ocazia vizitei în Republi
ca Cuba a delegației Academiei 
Republicii Socialiste România, 
acad. prof. Eugen Pora a ținut o 
conferință despre viața și opera 
eminentului savant român Emil 
Racoviță.

Au fost de față Antonio Nunez 
Jimenez, președintele Academiei 
de Științe cubane, numeroși oa
meni de știință și cultură, studenți. 
A participat, de asemenea, Vasile 
Mușat, ambasadorul Republicii So
cialiste România în Republica 
Cuba.

• LA Ryad s-a anunțat oficial 
că între R.A.U. și Arabia Saudită 
a intervenit un acord privind re
luarea celei de-a doua etape a lu
crărilor conferinței de la Harad 
pentru rezolvarea problemei Yeme
nite. Acordul prevede ca cele două 
părți din Yemen să se întrunească 
într-o localitate la alegere într-un 
viitor apropiat.

• ȘEDINȚA de marți dimineață 
a Comitetului celor 18 state pen
tru dezarmare a fost consacrată 
problemei măsurilor colaterale re
feritoare la reducerea amenințării 
războiului nuclear. Șeful, delegați
ei, sovietice, Semion Țarapkin, a 
făcut o declarație arătînd că lichi
darea bazelor militare și retra
gerea trupelor de pe teritoriile 
străine, constituie una din măsurile 
ce se impun cu urgență.

Semion Țarapkin a declarat că 
Uniunea Sovietică este dispusă să 
semneze un acord pentru extinde
rea prevederilor tratatului de la 
Moscova asupra experiențelor sub
terane și a preconizat distrugerea 
— sub control internațional — a 
stocurilor de arme nucleare, in
terzicerea producției acestora, și 
a mijloacelor pentru transportul 
armelor nucleare.

Delegatul american Adrian Fi
sher, referindu-se la problema in
terzicerii experiențelor subterane, 
a menționat rezerva cu privire la 
instituirea controlului permanent.

• DUPĂ cum transmite agenția 
T.A.S.S., la 7 martie, reprezentan
tul permanent al U.R.S.S. la 
O.N.U. a trimis Consiliului de Se
curitate o scrisoare în care se ara
tă că Uniunea Sovietică sprijină 
pe deplin cererea Republicii De
mocrate Germane cu privire Ia 
primirea sa în O.N.U. Guvernul 
sovietic, se spune în scrisoare, 
apreciază că este necesar ca Con
siliul de securitate să acorde 
atenția cuvenită analizei acestei 
cereri pentru ca Ia cea de-a XXI-a 
sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U., R. D. Germană să devină 
membru cu drepturi depline al 
O.N.U.

• LA Bursa din New York s-au 
înregistrat luni cele mai mari scă
deri din ultimii doi ani. La valorile 
industriale pierderile s-au cifrat 
în medie între 1 la 4 dolari. A- 
gențiile de presă consideră că scă
derea a fost provocată de temerile 
legate de posibilitatea majorării 
impozitelor și introducerii de res
tricții asupra creditelor.

• COMISIA americană pentru 
energia atomică a anunțat că Sta
tele Unite au efectuat luni o nouă 
experiență nucleară subterană la 
poligonul din statul Nevada. Ex
periența este cea de-a 7-a efectu
ată în acest an și cea de-a 64-a 
de la 5 august 1963, cînd a fost 
semnat Tratatul de la Moscova cu 
privire la interzicerea experiențe
lor nucleare în cele trei medii.

Pusta maghiară, 
vestita pustă maghia
ră în care cal și că
lăreț se pierdeau ca o 
coajă de nucă în o- 
cean, și-a schimbat 
panorama. Din adîncu- 
rile pustei au răsărit 
ca din pămînt coșuri 
zvelte de uzine și fa
brici, coșuri masive, 
înnegrite de furnale, 
limbi uriașe de flă
cări repezite din gu
rile Siemens-Martini- 
lor, coșuri de mine, 
coșuri de termocen
trale...

Dar cel mai impre
sionant „pui" al pus
tei rămîne Dunauj- 
văros (Orașul nou al 
Dunării) așezat la 70 
km sud de Buda
pesta, pe malul mare
lui fluviu. Dunaujvă- 
ros este denumit în 
Ungaria populară „ini
ma de oțel a țării". 
Actul de naștere a 
fost scris cu 16 ani 
în urmă pe locurile 
unde se aila o mică 
așezare pescărească. 
In puțini ani s-a dez
voltat ajungind astăzi 
la proporțiile unui 
gigant combinat side
rurgic. Ungaria produ
cea înainte de elibe
rare 500 000 tone de 
oțel, iar acum produce 
de 5 ori mai mult, 
adică 2,5 milioane to
ne. Aproape jumătate

din producția de oțel 
a țării provine de la 
Dunaujvăros.

Combinatul are 2 
furnale înalte de cite 
700 mc, patru cuptoa
re Siemens - Martin, 
fiecare avînd o capa
citate de 125 tone, la
minorul la cald care 
produce anual peste 
400 000 tone de lami

vantaje: transportul 
ieftin al materiei pri
me asigurat pe calea 
fără pulbere a Dunării, 
dezvoltarea economi
că a acestei părți mai 
înapoiate a țării, tere
nuri largi pentru dez
voltarea în perspecti
vă a combinatului și 
a orașului.

Zi și noapte pe ce

inaugura prima stra
dă: „1 Mai". Orașul 
s-a dezvoltat odată cu 
combinatul. Azi el are 
37 500 de locuitori.

Am locuit la Du
naujvăros în elegantul 
hotel „Steaua Roșie".

Serile ieșeam să mă 
plimb prin oraș. De 
departe se auzea vu
ietul combinatului șiNote de drum

„Inima de oțel" a

nate, laminorul la re
ce cu o capacitate de 
250 000 tone oțel pe 
an, centrala termo-e- 
leclrică de 70 MW și 
altele. Tot aici la Du
naujvăros s-a început 
pentru prima oară în 
Ungaria fabricarea 
cocsului din cărbune 
indigen. O cocserie 
modernă, complet au
tomatizată, produce 
zilnic 2 000 tone de 
cocs.

Alegerea locului de 
amplasare a marelui 
combinat a avut în 
vedere o seamă de a-

rul pustei se profilea
ză uriașe trombe de 
foc și umbre fantasti
ce : bate inima de o- 
țel a Ungariei socia
liste.

Lăsăm combinatul 
în urmă, trecem prin
tr-o pădurice ce se în
tinde pe 80 de hecta
re și iată-ne în noul 
oraș. Tînăra așezare 
urbană s-a născut o- 
dată cu combinatul. 
La un an după ce pri
mii constructori au a- 
șezat piatra funda
mentală a combinatu
lui, în noul oraș se

Ungariei

cerul era fulgerat de 
limbile flăcărilor răsă
rind pe după pădure. 
Străzile și bulevarde
le largi ale orașului 
străluceau în lumina 
neonului. Pe Dunăre 
aluneca la vale cu lu
minile aprinse uh va
por. Trecînd prin fața 
orașului sirena de pe 
vas începu să sune. 
Așa fac mai toate va
porașele. Corăbiile sa
lută inima de oțel a 
țării.

ȘTEFAN 
HARALAMB

ANGLIA. — Standul țării noastre la Expoziția artelor menajere „Casa ideală" deschisă re
cent la Londra

r

Tir epistolar 
franco-american
• Răspunsul președintelui Johnson 

la un mesaj al președintelui 
de Gaulle privind N.A.T.O.Ambasadorul Franței la Washington, Charles Lucet, a fost primit luni seara de George Ball, subsecretar de stat al S.U.A., care i-a remis un răspuns preliminar al președintelui Johnson la scrisoarea adresată acestuia de președintele de Gaulle cu privire la N.A.T.O. Cu toate că ambasada nu a dat nici o indicație privitoare la conținutul acestei scrisori, s-a precizat că un răspuns mai complet va fi adresat Franței după ce guvernul S.U.A. se va consulta cu ceilalți aliați din cadrul N.A.T.O.

Corespondentul din Washington al agenției Associated Press, John Hightower, relatează că președintele Johnson a comunicat în mesajul de răspuns că propunerea generalului de Gaulle privind o reorganizare radicală a sistemului militar al N.A.T.O. ar putea avea un efect profund asupra relațiilor franco-ame- ricane. „Răspunsul Statelor Unite — subliniază corespondentul — lasă să se înțeleagă că 
Statele Unite vor prefera să-și retragă insta
lațiile lor militare din Franța decît să le 
transfere sub comanda și controlul francez, 
așa cum s-a menționat că ar dori de Gaulle“.Ziarul „Washington Post“ apreciază că președintele Johnson a respins cererea generalului de Gaulle de a plasa sub controlul și comanda franceză trupele și bazele americane în Franța. Ziarul adaugă că președintele Johnson a cerut generalului de Gaulle să-i comunice intențiile sale privind forțele franceze care se află în prezent în Germania occidentală sub comanda N.A.T.O.

R. P. POLONA. — Vedere din Varșovia renăscută

Columbia 
acestor 
zile

Columbia își înscrie din nou numele In ac
tualitatea sud-americană. In curînd, urmează 
să albă loc alegeri — atît pentru Congres, cit 
și pentru cele prezidențiale. Această apropiere 
a consultărilor electorale creează o stare de 
efervescență politică care se traduce prin 
numeroase tranzacții între cele două princi
pale partide politice columbiene, liberal și 
conservator, cit și prin disputele care au loc 
in interiorul acestor formațiuni. Astfel, pină 
nu de mult, nici nu era cunoscut numele can
didatului la președinție. De curînd, de abia 
doctorul Carlos Leares Restrepo, unul din
tre liderii partidului liberal, a anunțat că-și 
pune din nou candidatura la funcția de pre
ședinte al Columbiei. Povestea acestei can
didaturi este insă mal lungă și ea reilectă, 
de fapt, viciile unul anumit sistem politic.

S
istemul — aceasta 
este denumirea în
țelegerii interve
nite în. 1958 între 
liberali și conser- 
, vatori pentru a gu
verna alternativ 
pină , în 1974, cite 
4 ani fiecare partid. 
Primul pteședinte după aceas

tă înțelegere a fost un repre
zentant al liberalilor, Lleras I Camargo, iar în prezent în 
fruntea ierarhiei guvernamen
tale columbiene se află Guiler- 

\ mo Leon Valencia. Urmează 1 deci, din nou, un 'reprezentant 
liberal. „Sistemul" însă nu mai 
funcționează atît de sigur ca 

\ la început, dat fiind, că cele 
' două partide s-au scindat în

nurne roase fracțiuni, ajungîn- 
du-se astfel ca unii oameni po
litici liberali să pactizeze cu 
cei conservatori:

Discuțiile care se desfășoa
ră în culisele politice din Bo
gota au un fond deosebit de 
întunecat — tragicele ■ realități 
sociale ale Columbiei acestor 
zile.

Pentru oamenii care trăiesc 
în Anzi ca și pentru cei care 
își agonisesc din greu traiul în 
cîmpiile columbiene, viața . în
seamnă, de’ generații și gene
rații, un șir lung de priva
țiuni.

O scurtă incursiune în isto
ria acestor păminturi este edi
ficatoare. încă de Ia începutul 
secolului al XVI-Iea teritoriul 
Columbiei de astăzi a fost cu
cerit și colonizat de reprezen
tanții coroanei spaniole. Atunci

s-a născut colonia Noua Gre
nadă. Dar traiul oamenilor din 
Columbia nu avea nimic cu 
strălucirea Grenadei spaniole. 
Cu fiecare an, se împuțina 
populația locală. Indienii dispă
reau fie exterminați din cauza 
exploatării, fie sub gloanțele 
plutoanelor de execuție, Abia 
în 1819, cînd valul revoluțio
nar pe care I-a condus Simon 
Bolivar a măturat colonialismul 
spanipl, Columbia și-a obținut 
independența.

Stăpînii s-au schimbat, dar 
situația a rămas aceeași, tn a 
doua jumătate a secolului XIX 
în Columbia are Ioc o puternică 
pătrundere a capitalului străin. 
Statele Unite pentru a slăbi 
Republica columbiană organi- 

< zează. chiar o lovitură de stat 
prin care departamentul Pana

ma este depășit de Columbia 
constituindu-se în stat inde
pendent.

„ Vi o lene ia" 
in acțiune

Teroarea a fost însoțitoarea 
permanentă a vieții triste a mi
lioane de columbieni. Pentru 
a exemplifica nu este necesar 
să facem apel la cărțile de is
torie, la asasinatele inchiziți
ei. De 19 ani, în fapt, Colum
bia trăiește sub imperiul regi
mului „violenciei", această vi
olență care se traduce, de 
exemplu, prin 200.000 de victi
me, numai într-un singur an — 1962.

In aceste condiții, a luat naș
tere o adevărată armată de 
autoapărare, în special la sate. 
Războiul de partizani este as
tăzi recunoscut în mod oficial 
de autoritățile de la Bogota. 
Astfel săptămînalul francez ,,L’ 
EXPRESS" arăta într-un arti
col că autoritățile columbiene 
„au recunoscut pentru prima 
oară existenta unei trupe de 
guerilă înarmate, bine echipa
te și îmbrăcate în uniformă". 
Aceste adevărate armate și-au 
dovedit calitățile morale și de 
luptă în eroica rezistență din 
regiunea muntoasă care a că
pătat mai tîrziu numele de 
„Marquetalia". Numai în aceas
tă regiune, ceea ce confirmă

amploarea mișcării, au fost 
mobilizați 20 de mii de soldați 
pe o suprafață de 5.000 de ki
lometri pătrați. In plus, își 
aduc... cunoștințele specialiștii 
americani tn războiul contra 
partizanilor, ceea ce a iscat și 
un scandal cu ecouri chiar în 
Parlamentul columbian. Este 
vorba de așa numitul „Plan 
simpatico". Sub firma univer
sității din Washington, se în
treprinde, chipurile, studierea 
modului de viață a opiniilor 
politice și a relațiilor dintre 
țăranii care, ce coincidență 1, 
locuiesc în regiunile muntoase 
unde se desfășoară lupte de 
partizani, tn fapt, este vorba de 
o acțiune tipică de spionaj, a- 
pteciere confirmată de demisia 
a 9 din cei 14 experti columbi
eni angajați de autoritățile a- 
mericane.

Dar nici consilierii americani, 
nici teroarea nu au reușit să 
infrîngă lupta poporului colum
bian. Mișcarea de rezistență 
cunoaște o largă desfășurare 

. nu numai în regiunile de mun
te, printre țăranii asupriți, ci și 
la orașe, unde alături de mun
citori, un. factor dinamic îl re
prezintă tineretul. Sînt cunos
cute marile manifestații ale ti
neretului studențesc care au 
avut loc la Bogota și în alte 
orașe în primăvara și vara a- 
nului trecut. Peste 40.000 de 
studenți au declarat atunci gre
vă. Detașamentele poliției și 
armatei s-au dedat la repre
siuni brutale împotriva tinere
tului.

Sărăcie în țara 

smaragdelor

Intr-adevăr, situația econo
mică a Columbiei e printre cele 
mai grele din America Latină. 
Datoria externă a țării a atins 
750 de milioane de dolari,- cos
tul vieții a crescut cu 50 la 
sută. Moneda națională — 
pesos-u! — a înregistrat o de
valorizare de 50 la sută și con
tinuă să piardă din valoare. A- 
ceasta în țara care produce cea 
mai bună cafea din lume (36 la 
sută din întreaga producție a- 
gricolă a țării), fiind totodată 
exportatoare de banane, și de
finind primul loc în lumea ca
pitalistă în extracția smarag
delor, locul 5 în extracția de 
platină, locul 8 în extracția de 
aur și locul 9 în extracția de 
petrol. Dar pentru cei 17 mili
oane de columbieni toate aces
tea nu reprezintă decît surse 
de mizerie și exploatare. Trus
turile străine, americane, en
gleze și olandeze sînt cele care 
realizează profituri de pe urma 
uriașelor bogății ale țării.

...Aceasta este, schițată în 
linii sumare. Columbia con
temporană, poarta America de 
sud, țara unor mari resurse, dar 
și a unor mari discrepante so
ciale.
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