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Lucrările Congresului 
agricole de producție

H <• ’ -Deva •

coopera tiwelor 
s-au încheiat

Miercuri dimineața au continuat lucrările Congresului cooperativelor agricole de producție.Au participat tovarășii Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe Apostol, Alexandru Bîrlădeanu, Emil Bodnaraș, Petre Borilă, Constantin Drăgan, Alexandru Drăghici, Paul Niculescu-Mizil, Leonte Răutu, Leontin Sălăjan, Ștefan Voitec, membrii supleanți ai Comitetului Executiv și secretarii C.C. al P.C.R., vicepreședinții Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri. La sosirea în sală, conducătorii de partid și de stat au fost salutați cu puternice aplauze.în cadrul discuțiilor iau cuvîntul tovarășii Tiberiu Mureșan, delegat al Uniunii regionale București a cooperativelor a- gricole de producție, Viorel Uibaru, delegat al cooperativei agricole de producție din comuna Lenauheim, regiunea Banat, și Petre Ghelase, cooperativei agricole de producție din comuna Romanu, regiunea Galați.Tovarășul Vasile Vîlcu, care conduce ședința, anunță că la discuții s-au înscris un mare număr de delegați și invitați, din care 53 au luat cuvîntul. La propunerea prezidiului, Congresul a aprobat sistarea discuțiilor.Primit cu puternice aplauze, a luat cuvîntul tovarășul Ion Gheorghe Maurer, membru al Comitetului Executiv și al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de Miniștri.Cuvîntarea a fost urmărită cu viu interes, fiind subliniată prin vii aplauze.^în continuare, tovarășul Victor Dușa a prezentat spre a- probare, din partea Comisiei ,de amendamente, propunerile făcute de delegați și invi- ■ -tați la Congres cu privire la proiectele statutelor.Congresul a adoptat,

Ziua

treia
delegat al

ționale, uniunilor regionale și 
uniunilor raionale ale coope
rativelor agricole de produc
ție, Statutul Casei de Pensii a 
membrilor cooperativelor a- 
gricole de producție.într-o atmosferă de mare însuflețire, Congresul a adoptat apoi Actul constitutiv al 
Uniunii Naționale a Coopera
tivelor Agricole de Producție 
din Republica Socialistă Ro
mânia.După încheierea primei părți a ședinței, într-un cadru festiv, membrii prezidiului Congresului au semnat acest document, care consfințește înființarea Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție.Trecîndu-se la ultimul punct de pe ordinea de zi, Congresul a ales, prin vot secret, Consiliul Uniunii Naționale a Cooperativelor A- gricole de Producție, alcătuit din 205 membri și 26 membri supleanți, precum și Comisia de Revizie alcătuită din 13 membri.sa ședință plena-

Act
constitutiv

al Uniunii Naționale
a Cooperativelor Agricole
din Republica Socialistă

România

Congresul a adoptat, pe rînd, în unanimitate, Statutul 
Cooperativei Agricole de Pro
ducție, Statutul Uniunii Na-

în primară, Consiliul a ales Comitetul Executiv și Biroul său permanent. Președinte al Consiliului Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție a fost ales tovarășul Vasile Vîlcu, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., membru al Consiliului de Stat.Totodată, plenara a desemnat Comitetul Casei de Pensii a Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție. Președinte al Casei de Pensii a fost desemnat tovarășul Vasile Vaida.în ședința de constituire a Comisiei de Revizie a fost ales președinte tov. Vintilă Marin.Eroul Muncii Socialiste Gheorghe Goina, președintele cooperativei agricole de producție din comuna Sîntana, regiunea Crișana a dat citire textului Chemării adresate de Congres țăranilor cooperatori, tuturor oamenilor muncii din agricultura țării noastre.întrunind asentimentul una-
(Continuare în pag. a VII-a)

Semnături
pe cartea
primăverii
de ILIE PURCARUeea ce o

C
trime din 
este socotit 
noi anotimp, 
cu o frenetică 
distribuție de 
lumină, culoa
re, farmec în 
geografia zile
lor, s-a concentrat —■ in

ultimele zile — pe semni
ficația unui anotimp de primăvară. Am deschis 
parcă un arc — un gigan
tic arc — prin care am 
unificat primăverile, și 
continuăm a lucra cu'mis
triile sub bolta lui.

Primăvara veche era o 
primăvară geografică, sti- 
mulînd sevele din crengi, 
dezghețînd sîngele mineral 
al țărînei, dezlănțuind sim
foniile vegetale pe fondul 
sumbru, de anemie perni
cioasă, al unor orînduiri 
istorice în care omul, cu 
forțele lui de creație, ago
niza. Conjugarea celor două 
forțe, a omului și a ano
timpului, forțe modifica
toare de peisaj și de lume, 
cuplarea energiei cosmice 
a primăverii cu nobila 
energie umană, sînt fruc
tul acestei vremi de renaș
tere care capătă, prin am
ploarea și temeinicia ei 
constructivă, dimensiune de 
eră.

Cei cinci mii cinci sute 
de delegați ai cîmpiilor, 
strînși în aceste zile la 
București, ne-au dăruit — 
mai pregnant ca orice — 
tocmai această imagine de 
anotimp dinamic, de pri
măvară a creației sociale, 
de primăvară fierbinte a 
unui întreg pămînt româ
nesc, redeșteptat, înnobilat 
și înfrumusețat prin vasta 
operă constructivă pe care- 
o conduce Partidul.

I-arn văzut, timp de trei 
zile, în marea sală, expu- 
nînd sau ascultînd păreri și experiențe de muncă, 
formulînd cu gravitate su
gestii, dezvăluind îndrăz
nețe planuri de viitor. 
Le-am admirat știința, de
loc simplă, de a transfor
ma cifrele în imagini — 
impresionante prin reali
tatea clocotitoare pe care 
o concentrau în sinteza lor 
— fiecare cifră de produc
ție închizînd de fapt, o

pă- anIa

I. Noi, delegații prezenți Ia Congresul de con
stituire a Uniunii Naționale a Cooperativelor A- 
gricole, reprezentanți ai cooperativelor agricole de 
producție, ai uniunilor raionale, orășenești și regio
nale ale cooperativelor agricole, potrivit prevede
rilor statutului uniunilor aprobat de Congres și pe 

baza hotărîrilor de afiliere adoptate de conferințele 
uniunilor regionale ne asociem în Uniunea Națio
nală a Cooperativelor Agricole din Republica So
cialistă România, pe care o constituim astăzi, 9 mar
tie 1966.

II. Scopul Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole este unirea eforturilor cooperativelor agri
cole de producție din Republica Socialistă România 
pentru aplicarea politicii Partidului Comunist Ro
mân de creștere a producției agricole vegetale și 
animale, de dezvoltare continuă a agriculturii so
cialiste, pentru ridicarea bunăstării țărănimii, sa
tisfacerea nevoilor economiei naționale și ale în
tregului popor.

Uniunea Națională a Cooperativelor sprijină coo
perativele agricole în organizarea și desfășurarea în
tregii lor activități, în lărgirea, consolidarea și apă
rarea proprietății cooperatiste și in creșterea con
tinuă a conștiinței socialiste a țărănimii.

III. Sediul Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole este în orașul București.

IV. Patrimoniul Uniunii Naționale a Coopera
tivelor Agricole este constituit potrivit prevederilor 
articolului 35 din statut.

V. Durata Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole este nelimitată.

Spectacol de gală in cinstea

participanților Iii Congres
In cinstea participanților la Congresul cooperativelor agricole de producție a avut loc miercuri seara un spectacol de gală, organizat de Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă în marea sală a Expoziției economiei naționale.La spectacol au asistat tova-' rășii Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe Apostol, Alexandru Bîrlădeanu, Emil Bodnaraș, Petre Borilă, Constantin Drăgan, Alexandru Drăghici, Paul Nicu- lescu-Mizil, Leonte Răutu, Leontin Sălăjan, Stefan Voitec, membrii supleanți ai Comitetului Executiv și secretarii C.C. al P.G.R., vicepreședinții Consiliului de Miniștri, membri ai C.C. al P.G.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, conducătorii instituțiilor centrale și organizațiilor obștești. Sosirea conducătorilor de partid și de

stat a fost salutată cu puternice aplauze și ovații.Au luat parte delegațiile străine participante la Congres, șefi de misiuni diplomatice, ziariști români și străini.Sub imensa rotondă a pavilionului, în fața deiegaților și invitaților la Congres, s-au perindat imagini de mare frumusețe artistică exprimate în vers, cîntec și joc. Cei aproape 2 000 de artiști au dat scenei prin policromia portului popular specific fiecărei regiuni, înfățișarea unei adevărate hărți vii a patriei.De pe vasta scenă deasupra căreia coboară din centrul cupolei faldurile îngemănate ale steagurilor partidului și statului, sub care, țesută în lumini, strălucește stema patriei înconjurată de motive populare românești, buciumașii dau semnalul începerii spectacolului.

Răsună acordurile răscolitoare ale Rapsodiei române, interpretată de orchestre reunite, pe fondul cărora sînt declamate versuri, reluate de un imens cor, care slăvesc patria, istoria și lupta sa de veacuri, poporul nostru și conducătorul său înțelept — Partidul Comunist Român.Ca un imn al dragostei poporului, al recunoștinței sale, se înalță, prin glasul cristalin al copiilor cîntecul „Mulțumim din inimă partidului".Aplauzele ce răsplătesc montajul muzical-literar se contopesc cu cele care salută „Dansul holdelor de aur" — ce cîn- tă viața nouă, tot mai îmbelșugată, a satelor.Acompaniați de orchestra de muzică populară „Barbu Lău- taru", cunoscuți soliști au inter-
(Continuare In pag. a VIII-a)
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Iianța pi ridicate dezbătu
Igres printre evenimentele de mare însemnătate în viața țărănimii cooperatiste și a între- Igului nostru popor. Prin tot ceea ce se va stabili aici, se creează nci premise pentru a- I vîntul puternic al agriculturii socialiste, pentru îmbunătățirea traiului țărănimii coope- 
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Proletari din toate țările, uniți-vă!

nteia
tineretului

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST
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Cuvîntarea tovarășului
Ion Gheorghe Maurer,

președintele Consiliului de Miniștri
Dragi tovarăși,Ne apropiem de sfîrșitul lucrărilor Congresului. Importanța problemelor care au fost ! și a documentelor dezbătute înscriu acest Con-

ratiste și sporirea aportului ei la progresul general al economiei naționale.Am ascultat cu toții, cu un interes deosebit, expunerea prezentată la Congres de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român. Caldul elogiu la adresa rolului țărănimii în istoria poporului român, a contribuției aduse de ea la eliberarea țării, la cucerirea puterii politice și construirea socialismului exprimă sentimentele profunde nutrite de clasa muncitoare față de aliatul său de nădejde, înalta prețuire pe care o acordă partidul acestei puternice forțe a societății noastre. (Aplauze puternice).în expunere se face o amplă și cuprinzătoare analiză a activității desfășurate de partid de-a lungul anilor pentru rezolvarea marxist-leninistă a problemei agrare în țara noastră, pentru făurirea și întărirea alianței dintre clasa muncitoare și țărănime și transformarea socialistă a satului, sînt înfățișate rezultatele obținute în agricultură în răstimpul scurt care a trecut de la încheierea procesului de cooperativizare. în lumina vastului program adoptat de Congresul al IX-lea al partidului pentru dezvoltarea și modernizarea agriculturii și a hotărîrilor plenarei Comitetului nostru Central din noiembrie 1965, expunerea abordează problemele de bază de care

depinde ridicarea pe o treaptă superioară a agriculturii, dînd soluțiile corespunzătoare pentru rezolvarea lor și indicații care vor călăuzi multă vreme activitatea în acest important domeniu al construcției socialiste.Discuțiile pe marginea expunerii și a rapoartelor la proiectele de statut al uniunilor cooperatiste, cooperativei agricole și Casei de pensii, în cadrul cărora și-au spus cuvîntul președinți și membri ai cooperativelor agricole, ingineri a- gronomi și alți specialiști din agricultură, activiști de partid și de stat, s-au desfășurat la un înalt nivel, demonstrînd maturitatea și competența crescută a cadrelor noastre din

agricultură, experiența pe care au dobîndit-o în activitatea lor pentru sporirea producției agricole și consolidarea econo- mico-organizatorică a sectorului cooperatist. O trăsătură distinctivă a dezbaterilor a constituit-o caracterul lor constructiv, ele prilejuind un bogat schimb de păreri și de experiență, deosebit de util și valoros optimă pun în actuala etapă de dezvoltare Din discuții s-au desprins numeroase propuneri prețioase privind relațiile ce trebuie să se dezvolte în cadrul cooperativelor, între cooperative și membrii cooperatori, între a- cestea și uniuni, ca și între u- niunile cooperatiste și organe-

pentru soluționarea a problemelor care sea agriculturii noastre.

le de stat, — propuneri ce vor trebui să constituie obiectul unui studiu minuțios din partea Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, a Consiliului Superior al Agriculturii, a ministerelor și tuturor organelor și organizațiilor care participă la rezolvarea sarcinilor puse de partid în fața agriculturii.Vorbitorii au exprimat în mod unanim satisfacția și deplina aprobare cu care au fost primite de întreaga țărănime cooperatistă măsurile inițiate de partid în domeniul îmbunătățirii conducerii și planificării agriculturii, hotărîrea ei de a le înfăptui, de a munci cu hărnicie pentru a da viață sarcinilor trasate de Congres.în elaborarea tuturor acestor măsuri și-au găsit întruchiparea, odată mai mult, — așa cum pe bună dreptate s-a remarcat aci — trăsăturile proprii stilului de muncă al partidului nostru, care în rezolvarea problemelor complexe ale construcției socialiste pornește întotdeauna de la studierea și cunoașterea aprofundată a realităților și a cerințelor fiecărei etape de dezvoltare, de la analiza experienței acumulate. (Vii aplauze).Și de data aceasta, conducerea partidului, chibzuind asupra problemelor noi, ridicate de viață și asupra căilor celor mai potrivite de soluționare a lor, s-a sfătuit cu activul de partid și de stat, cu oamenii muncii din agricultură, președinți de cooperative, brigadieri, membri ai cooperativelor, specialiști, a supus măsurile propuse dezbaterii maselor largi. Statutele, care prin adoptarea lor de către delegații milioanelor de cooperatori vor căpăta putere de lege, sistemul unitar de conducere și îndrumare a activității cooperativelor agricole constituie, într-adevăr, precum atît de limpede a reieșit din lucrările Congresului, rodul gîndirii,
(Continuare tn pag. aVll-a)

la timpul spectacolului de gală Foto: AGERPRES

în paginile
2,3,4,5,6,

• Discuții la problemele

cuprinse in ordinea de

zi a Congresului

în pag. 6
• Chemarea adresată
de congres țăranilor 
cooperatori, 
oamenilor muncii din

tuturor

agricultura tării 
noastre

• Componența Comite
tului Executiv al
Consiliului Uniunii
Naționale a Coopera
tivelor Agricole de 

Producție
(Continuare In pag. a VIII-a)



LUCRĂRILE CONGRESULUI COOPERATIVELOR AGRICOLE OE PRODUCȚIE

Discuții la problemele cuprinse în ordinea de zi

Cuvîntul tovarășului
Marin Vacikov,

șeful delegației R. P. Bulgaria

Scumpi delegați și delegate,Tovarășe și tovarăși, prieteni,Permiteți-mi ca în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, al guvernului Republicii Populare Bulgaria, al țăraniloi' cooperatori și al tuturor oamenilor muncii din agricultura tării noastre să vă salut frățește și în modul cel mai cordial și să urez succes în traducerea în viață a hotărîrilor Congresului dv.întregul popor bulgar, oamenii muncii din agricultura tării noastre se bucură sincer de succesele poporului frate român în făurirea bazei tehnico-materiale a societății socialiste, în dezvoltarea agriculturii socialiste, în toate domeniile economiei, științei și culturii. Ele ne bucură întrunit sînt succese ale unei țări socialiste frățești și vecine. de care ne leagă o prietenie frățească, seculară, întrunit sînt parte din succesele întregului sistem socialist. A- ceste succese sînt o confirmare clară a avantajelor orîn- duirii socialiste, a hărniciei și marilor posibilități creatoare ale poporului român, realizate sub conducerea înțeleaptă a Partidului Comunist Român și a guvernului Republicii Socialiste România.Rezolvarea cu succes a celei mai grele probleme a construcției socialiste — cooperativizarea gospodăriilor individuale și îndrumarea lor pe drumul larg al socialismului — constituie o confirmare strălucită a viabilității planului leninist de cooperativizare. Orînduirea cooperatistă în satul românesc a învins complet și definitiv. Se întăresc și se dezvoltă gospodăriile agricole de stat din țara dv. ca întreprinderi agricole socialiste fruntașe. Datorită grijii deosebite a partidului și guvernului, baza materială de producție a agriculturii dv. se dezvoltă și se întărește continuu. Tot mai mult se mecani- zează procesele din agricultură, se introduce chimizarea și se lărgesc suprafețele irigate. Succesele dv. în aplicarea realizărilor științei agricole și a experienței fruntașe în practică ne produc o mare satisfacție. Intensificarea consecventă a producției dv. a- gricole a dus la o însemnată creștere a ei, la obținerea u- nor recolte sporite și stabile, la ridicarea culturii agrozootehnice.Scumpi delegați, prieteni,Noul tip de relații între țările socialiste permite ca realizările diferitelor țări să devină un bun al tuturor țărilor socialiste. Acest lucru constituie un imens avantaj al o- rinduirii socialiste. între țările noastre socialiste frățești au existat și vor exista întotdeauna relații de respect și încredere reciprocă, de întrajutorare, atît de strălucit demonstrate în timpul vizitelor reciproce ale delegațiilor de partid și guvernamentale ale celor două țări, conduse de tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov. Multă bucurie au produs cooperatorilor bulgari întîlnlrile și convorbirile lor cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, și cu tovarășul Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri, de care ei își vor aduce aminte mult timp. Noi acordăm o înaltă apreciere experienței oamenilor muncii din agricultura dv., studiem realizările dv. și aplicăm pe acelea care corespund condițiilor noastre. Ca și pînă . a- cum. noi vă vom împărtăși și in viitor, cu o mare satisfacție și din toată inima, experiența noastră în agricultură.Scumpi delegați,In țara noastră, orînduirea cooperatistă a învins la sate. De la o agricultură^ fărîmițată, cu randamente scăzute, agricultura noastră, sub conducerea Partidului Comunist Bulgar și cu ajutorul frățesc, neprecupețit, al Uniunii Sovietice și al celorlalte țări socialiste, s-a transformat în anii puterii populare într-o agricultură puternică, de înaltă productivitate, înzestrată cu 

cea mai nouă tehnică. în prezent, în țara noastră există mari întreprinderi agricole socialiste, care dispun în medie de circa 4 000 hectare teren arabil, capabile să sporească și să ieftinească producția agricolă. Ca rezultat al grijii deosebite a Partidului Comunist Bulgar și a guvernului popular, baza tehnico- materială a agriculturii noastre s-a dezvoltat și întărit în mod rapid, mai ales după Plenara C.C. al P.C.B. din anul 1956.Linia de bază în dezvoltarea agriculturii noastre o constituie intensificarea ei, prin extinderea mecanizării și chimizării, măririi suprafețelor irigate și introducerea unor soiuri de plante și rase de animale de o înaltă productivitate.Intensificarea a dus la creșterea rapidă a volumului producției agricole. Față de nivelul antebelic, în prezent producția noastră agricolă este de aproape 2 ori mai mare. Creșterea producției s-a realizat în primul rînd pe seama creșterii producției medii la hectar. în anul 1965 a fost obținută o producție la grîu de 2 530 kg în medie la hectar.Paralel cu dezvoltarea bazei tehnico-materiale și creșterea volumului producției, în agricultura noastră are loc un proces profund de lichidare a deosebirilor apărute istoricește intre oraș și sat. Mecanizarea apropie tot mai mult munca agricolă de munca din industrie. Crește productivitatea muncii agricole.Creșterea productivității muncii a dus la creșterea volumului venitului național provenit din agricultură. Cresc veniturile oamenilor muncii din agricultură. Fața de anul 1952, în anul 1965 veniturile reale ale țăranilor au crescut de peste 2 ori. înce- pînd cu anul 1957, toți cooperatorii primesc pensii. A fost introdus un minimum garantat de remunerare a muncii cooperatorilor. Remunerarea muncii depinde de rezultatul final al producției nete obținute sau de beneficiul net.Se îmbunătățește neîntrerupt situația materială și culturală a țăranilor bulgari. S-a schimbat radical înfățișarea și viața satului bulgar. Două treimi din fondul de locuințe la sate a fost reînnoit. Pătrund tot mai mult în viața populației de la sate cuceriri materiale și culturale ca : cinematograful, teatrul, aparatele de radio, televizoarele, frigiderele, mașinile electrice de spălat rufe și de gătit, mobila modernă, autoturismele și altele.Directivele celui de-al VIII-lea Congres al partidului nostru deschid perspective luminoase pentru dezvoltarea pe mai departe a economiei țării și a agriculturii noastre pe drumul socialismului și comunismului.Succesele multilaterale ale țării noastre, inclusiv cele ale agriculturii, se datoresc politicii juste promovate de Partidul Comunist Bulgar și guvernul R. P. Bulgaria de colaborare și întrajutorare între țările socialiste, pentru pace și pentru înțelegere cu toate popoarele lumii.Poporul bulgar sprijină lupta de eliberare națională a popoarelor coloniale și dependente. A sprijinit și va sprijini fără rezerve lupta poporului vietnamez împotriva agresiunii americane.Politica de pace și înțelegere între popoare a celor două țări ale noastre apropie și mai mult popoarele noastre frățești și vecine.Scumpi prieteni și tovarăși,Noi ne bucurăm de programul grandios de dezvoltare a agriculturii dv. Mijloacele materiale și financiare mari prevăzute pentru dezvoltarea bazei sale tehnico-materiale, pentru continuarea dezvoltării ei intensive, vor duce la creșterea și ieftinirea pe mai departe a producției agricole, la satisfacerea și mai deplină a necesităților de produse a- gricole ale oamenilor muncii din țara av. Noi nu ne îndoim că sarcinile prevăzute pentru dezvoltarea pe mai departe a agriculturii în România socialistă frățească vor fi îndeplinite și depășite, deoarece ele corespund intereselor vitale ale țăranilor români, ale poporului român și vor fi înfăptuite sub conducerea înțeleaptă a Partidului Comunist Român, iubit de popor, a guvernului dv. popular. Actualul Congres și hotărîrile luate de el vor contribui Ia întărirea pe mai departe a economiei cooperativelor agricole de producție și la dezvoltarea bazei lor tehnice de producție.Succesele obținute atît de țara dv., cît și de țara noastră în dezvoltarea generală a e- conomiei, a agriculturii demonstrează cît se poate de clar atît avantajele orînduirii socialiste față de orînduirea capitalistă, cît și rezultatele

bogate ale prieteniei, colaborării și întrajutorării între țările socialiste. Fie ca această prietenie între cele două țări ale noastre frățești și vecine să se întărească și să se dezvolte pentru a înmulți și mai repede succesele noastre în construirea socialismului și comunismului.
Cuvîntul tovarășului

Constantin Popa,
delegat al cooperativei agricole 

din comuna „Dor Mărunt", regiunea București

Participarea mea ca reprezentant al țăranilor cooperatori din comuna noastră la această măreață adunare constituie un prilej de adîncă bucurie, deoarece iau parte la constituirea celui mai înalt for al cooperativelor agricole și am prilejul să expun în fața dv cîteva din realizările obținute de noi.Cooperativa din Dor Mărunt are o suprafață de 4 600 ha. în ultimii ani, ea a făcut importante progrese pe drumul consolidării economico- organizatorice. In anul 1965, am avut un plan de venituri de 10 144 000 lei și am realizat 14 822 214 lei. Numai în sectorul producției vegetale, planul a fost depășit la venituri cu 4 837 000 lei, obținînd un venit total de 11797 440 lei.Principalele plante care la noi au condiții bune de cultură sînt grîul, porumbul, floarea-soarelui și sfecla de zahăr, plante care ocupă 80 la sută din suprafața arabilă.Consiliul de conducere și toți membrii noștri cooperatori au înțeles să aplice tot ceea ce știința și tehnica modernă ne pun la îndemînă pentru sporirea producției a- gricole.In continuare, vorbitorul s-a referit la metodele folosite în cooperativă, sub îndrumarea inginerului agronom, pentru a obține recolte mari la hectar. Ca urmare, de pe cele 1 748 ha cu grîu am recoltat în medie 3191 kg față de 1900 kg la hectar cît a fost planificat. Aceasta ne-a permis să vindem statului 225 vagoane de grîu în loc de 115 cît am contractat.Porumbul este o cultură de bază în cooperativa noastră, ca și griul. Am cultivat cu a- ceastă plantă 1130 ha și am depășit substanțial producția
Cuvîntul tovarășului

Bruno Kiesler,
șeful delegației R. D. Germane

Stimat prezidiu,Dragi țărani cooperatori.Dragi prieteni și tovarăși,Permiteți-ne să vă mulțumim pentru invitația de a participa la Congresul d-voas- tră și să vă transmitem salutul cordial al țăranilor cooperatori, al specialiștilor din a- gricultură, al Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania și al Guvernului Republicii Democrate Germane.De curînd, țăranii cooperatori din Republica Democrată Germană s-au întrunit la cel de-al IX-lea Congres al țăranilor, la care a participat și o delegație a țării d-voastră. Ne bucură progresele obținute de țara d-voastră în dezvoltarea industriei socialiste și a agriculturii socialiste.Deși agricultura țărilor noastre prezintă multe condiții diferite, de care trebuie să ținem seama, avem cu toții a- celași țel : să întărim relațiile de producție socialiste, să ridicăm producția și să sporim prin realizările noastre puterea de atracție, pe care o

Trăiască harnicii oameni ai muncii din agricultura Republicii Socialiste România !Să trăiască, să se întărească și să se dezvolte prietenia, colaborarea și unitatea dintre țările sistemului socialist, între Republica Socialistă România și Republica Populară Bulgaria 1 

prevăzută în plan. Iată ce am făcut noi pentru creșterea continuă a producției de porumb. In cîmpul de experiență s-au stabilit hibrizii de porumb care dau cele mai bune rezultate. Toți hibrizii au fost cultivați în arături adinei de vară și de toamnă, s-au aplicat 2 sape rotative și 3 prașile mecanice pe întreaga suprafață, la datele și intervalele cerute de agrotehnică și 3 prașile manuale pe rînd, obținînd o producție medie de 4 319 kg la ha față de 2 900 kg cît am avut în plan. Aceasta ne-a permis să vindem statului pe bază de contract 195 vagoane de porumb în loc de 83 vagoane cît avusesem contractat și să depășim veniturile planificate cu 1 600 000 lei.Trebuie să subliniez, însă, că unul din factorii care au asigurat reușita activității noastre o constituie grija permanentă a consiliului de conducere pentru creșterea cointeresării materiale a țăranilor cooperatori. Urmînd indicațiile date de partid am introdus, începînd încă din anul 1963, sistemul retribuției suplimentare mai întîi la prăsitoare și apoi la celelalte culturi. Acest sistem de retribuire a contribuit la întărirea simțului de răspundere în muncă al cooperatorilor, la sporirea continuă a producției.în urma creșterii veniturilor bănești, averea obștească la suta de hectare a ajuns la peste 300 000 lei. iar fondul de bază la peste 200 000 lei. In anul trecut, valoarea zilei- muncă s-a ridicat la 42 lei, din care în numerar la 30 de lei. Numărul mediu de zile-mun- că realizat de un cooperator a fost de 200, ceea ce înseamnă un venit anual de peste 8 400 lei, în afară de veniturile obținute de pe lotul în folosință personală.Rezultatele obținute de cooperativa noastră n-ar fi fost posibile fără sprijinul și ajutorul pe care partidul și statul le-a acordat în permanență țărănimii. Un exemplu edificator în acest sens este faptul că pe ogoarele cooperativei lucrează astăzi neste 30 de tractoare, 22 combine, 27 semănători de cereale și alte mașini agricole moderne mî- nuite de mecanizatori harnici și pricepuți. Am primit semințe selecționate, credite pe termen lung cu dobînzi mici.

exercită socialismul asupra altor milioane de oameni din lume.Permiteți-ne să relatăm cîte ceva despre dezvoltarea agriculturii în Republica Democrată Germană. Din anul 1960, după ce toți țăranii deveniseră membri ai cooperativelor agricole de producție, în a- gricultura noastră socialistă producția s-a dezvoltat continuu. Țăranii și muncitorii a- gricoli din R.D.G. au realizat în 1965 pentru vînzare la stat, la fiecare hectar teren agricol, 208 kg carne greutate vie, 895 kg lapte, 8.1 kg carne de pasăre. 457 ouă. Agricultura noastră dispune la suta de hectare suprafață agricolă de peste 75 capete bovine, din care 34 vaci, 140 porcine, 386 găini ouătoa- re și 31 ovine. în 1965 oamenii muncii din agricultura noastră au reușit să obțină la toate păioasele o producție medie la hectar de 29,2 chintale, întrecînd în această ramură de producție agricultura vest-germană, cu toate că R.D.G. dispune de condiții de sol mai puțin favorabile. Producția medie de lapte pe vacă și an a atins, în 1965, 2 982 kg. In 1966 producția de lapte va depăși considerabil 3 000 kg.Politica agrară pe care Partidul nostru Socialist Unit din Germania o duce de 20 de ani, și care are la bază alianța de neclintit a clasei muncitoare cu țărănimea, precum și abordarea succesivă și diferențiată a tuturor problemelor dă roade vizibile în folosul întregii noastre societăți. Acest fapt s-a confirmat de curînd la cel de-al IX-lea Congres al țăranilor germani, care și-a desfășurat lucrările sub lozinca: „Generalizînd experiența fruntașilor, să producem mai mult, mai bine și mai ieftin".

La Congresul nostru am dezbătut perspectiva dezvoltării sociale a agriculturii în următorii 5—10 ani.In centrul atenției au stat probleme ca :— creșterea sistematică a fertilității solului;— gospodărirea rațională prin aolicarea metodelor celor mai avansate ale gospodăririi întreprinderilor socialiste ;— dezvoltarea relațiilor de cooperare a mai multor cooperative de producție agricole în scopul creșterii producției;— organizarea mai judicioasă a lărgirii relațiilor e- conomice contractuale, a prelucrării produselor agrare și organizarea rațională a livrării mijloacelor de producție ;— ridicarea sistematică a nivelului tehnico-științific și cultural al țăranilor cooperatori și al membrilor organelor de conducere.Vedeți, deci, dragi tovarăși, că ne ocupăm de aceleași sarcini care au fost prezentate aici și confirmate în intervențiile delegaților la acest Congres.în lupta pentru asigurarea păcii și împotriva imperialismului vest-german capătă o importanță hotărîtoare ridicarea nivelului producției noastre agricole, în vederea aprovizionării populației cu alimente. Actualul guvern vest- german, guvern al imperialismului vest-german agresiv, este singurul guvern în Europa care ridică revendicări revanșarde și cere revizuirea granițelor. Guvernul Erhard sprijină războiul murdar al S.U.A. împotriva poporului vietnamez cu mijloace financiare, materiale și militare. în fruntea statului vest-german stă președintele federal Liib- ke, care, după cum s-a publicat acum nu de mult de că
Cuvîntul tovarășului 

Mihai Bîrliga, 
Erou al Muncii Socialiste, 

delegat al cooperativei agricole 
din comuna Roma, regiunea Suceava

Am ascultat cu multă atenție expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu și rapoartele prezentate, în care au fost oglindite mărețele realizări obținute de cooperativele agricole în ultimii ani, sub conducerea înțeleaptă a partidului nostru.In continuare, vorbitorul a arătat că în cooperativa agricolă de producție Roma, al cărei președinte este, pe lîngă folosirea rațională a îngrășămintelor și a mașinilor, s-a a- cordat o mare atenție organizării muncii pe brigăzi și întăririi răspunderii brigadierilor pentru realizarea planului. De mai bine de 10 ani, fiecare brigadă are în primire același teren și, cunoscînd fertilitatea naturală, ia măsuri ca în primul rînd pe terenurile slab productive să se administreze cantități carespun- zătoare de îngrășăminte. în cooperativa noastră cultura cerealelor și plantelor tehnice ocupă peste 3 100 ha.Ținînd seama însă de faptul că aproape 70 la sută din suprafața arabilă a cooperativei este situată pe pante mari, am căutat împreună cu inginerii, tehnicienii și întreaga masă a cooperatorilor să găsim cea mai rațională folosire a terenurilor în pantă, cu o fertilitate scăzută. Contrar unor păreri că vița de vie n-ar merge bine în nordul Moldovei, datorită climei mai aspre, sfătuindu-ne cu cooperatorii și în special cu bătrînii, am ajuns la concluzia că este mai bine să plantăm aceste terenuri cu vii și pomi decît să le lăsăm nefolosite. Astfel, în anul 1956 am plantat primele hectare cu vie. Văzînd că vița de vie rezistă gerurilor din timpul iernii, că vegetația decurge normal, noi am extins an de an suprafețele, ajungînd în prezent la 70 de ha vie pe rod. Acum, cooperativa noastră este cunoscută în toată regiunea Suceava prin producțiile de struguri de masă și pentru vin din soiurile valoroase. Producția medie de struguri în ultimii ani a fost de aproape 8 000 kg la ha. O altă suprafață de peste 100 ha teren în pantă a fost plantată cu pomi fructiferi.Creșterea animalelor s-a bucurat și se bucură de multă atenție din partea cooperatorilor noștri. Vorbitorul a prezentat în continuare realizările obținute în domeniul dezvoltării zootehniei. Efectivul de animale proprietate obștească numără în prezent 1120 bovine, din 

tre R.D.G., construise lagăre de concentrare și fusese călăul unor prizonieri de război și antifasciști. Dorința supremă a imperialiștilor și militariș- tilor de la Bonn este de a pune mina cu orice preț pe armele atomice și de a dispune de ele.Munca noastră în Republica Democrată Germană, dimpotrivă. slujește îndeplinirii misiunii noastre istorice naționale, care constă în a evita ca teritoriul german să devină din nou focarul unui război provocat de imperialiștii și militariștii vest-germani. A- cesta este țelul tuturor eforturilor Partidului Socialist U- nit din Germania și ale guvernului R.D.G. Acestui scop îi slujește și cererea R.D.G. de a fi primită în Organizația Națiunilor Unite.Alianța noastră fermă și colaborarea multilaterală cu Uniunea Sovietică, cu Republica Socialistă România și cu celelalte țări socialiste frățești constituie garanția pentru zădărnicirea planurilor imperialiștilor vest-germani.Permiteți-ne, de asemenea, să transmitem salutul nostru constructorilor de mașini români, celor care au construit tractorul U 65, prin care țăranii cooperatori din R.D.G. obțin un ajutor prețios în ridicarea producției la hectar și in executarea altor munci a- gricole.Vă dorim dv, dragi prieteni și tovarăși, succese în activitatea Uniunii care urmează a fi înființată, noi succese în munca cooperativelor agricole de producție, recolte bogate, multă sănătate și forță creatoare spre binele țării dv, pentru asigurarea păcii, pentru socialism.

care 435 vaci și juninci ges- tante, 2 400 oi, 350 porci și 1 200 gîște matcă.Grija pentru dezvoltarea diferitelor ramuri aducătoare de venituri, folosirea judicioasă a investițiilor din fondurile proprii și credite au dus la dezvoltarea continuă a averii obștești. în prezent, fondul de bază a ajuns la peste 8 000 000 lei, și averea obștească la aproape 14 milioane lei. A crescut nivelul de viață al țăranilor cooperatori, s-a schimbat din temelii înfățișarea satului nostru socialist.Realizările cooperativei noastre se datoresc în foarte mare măsură faptului că am acordat toată atenția respectării democrației cooperatiste. întreaga noastră activitate a fost prezentată lunar în fața adunării generale a cooperatorilor. Cu această ocazie noi am arătat care sînt sarcinile noastre, iar membrii cooperatori ne-au sprijinit cu propuneri importante, de care consiliul de conducere a ținut seama.Un accent deosebit am pus pe întărirea răspunderii în muncă a tuturor membrilor cooperatori. Alegerea comisiei de judecată constituie pentru noi un ajutor important în creșterea pe mai departe a răspunderii cooperatorilor față de bunul mers al cooperativei. în unitatea noastră, crearea acestei comisii pe baza prevederilor proiectului de statut este apreciată ca o măsură care contribuie pe mai departe la lărgirea democrației cooperatiste, la respectarea îndatoririlor statutare de către fiecare cooperator.Prin activitatea sa, comisia de judecată va contribui la crearea unei opinii de masă împotriva manifestărilor de indisciplină a unor mentalități înapoiate și va rezolva plîngerile membrilor cooperatori nemulțumiți de hotărîrile consiliului de conducere.Crearea Uniunilor cooperatiste deschide perspective largi, atît pentru unitatea noastră, cît și pentru toate cooperativele din țară. Unind eforturile noastre, valorifi- cînd sprijinul multilateral acordat de stat, precum și mijloacele proprii, vom transforma imense teritorii în lanuri mănoase, în podgorii și livezi roditoare, care vor duce la creșterea venitului cooperatorilor. Mă declar întru- totul de acord cu prevederile Statutului cooperativei agricole, a Statutului Uniunii Naționale, Uniunilor regionale și raionale ale cooperativelor agricole de producție, precum și ale statutului Casei de pensii.întors în mijlocul celor care m-au ales delegat la acest Congres, voi împărtăși țăranilor cooperatori cele învățate aici și vom munci cu mai multă rîvnă pentru ca cooperativa noastră să fie tot mai îmbelșugată, iar contribuția ei la sporirea averii întregii țări să fie și mai mar*.

Cuvîntul tovarășului 
losif Banc, 

vicepreședinte al Consiliului de Miniștri

Evenimentul măreț, la care participăm zilele acestea, are o importanță deosebită în viața țărănimii noastre. El marchează o treaptă superioară în procesul de perfecționare a conducerii agriculturii cooperatiste, creînd suportul necesar pentru dezvoltarea unei activități mai rodnice și manifestarea din plin a gîndirii colective, pentru participarea largă a membrilor cooperatori la rezolvarea problemelor vieții obștești.Lucrările Congresului de înființare a Uniunii Naționale a cooperativelor agricole de producție au loc în condițiile în care, întregul nostru popor muncește cu elan, pentru înfăptuirea hotărîrilor istorice ale Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Român.în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, pe care am ascultat-o cu toții, cu emoție și viu interes, se face o amplă analiză a luptei duse de țărănimea noastră, de-a lungul veacurilor, luptă încununată de succes în anii regimului democrat-popular, cînd sub conducerea Partidului Comunist Român, țărănimea, aliata de nădejde a clasei muncitoare, a pășit cu încredere pe făgașul agriculturii socialiste.Transformările revoluționare petrecute în viață țărănimii au fost pregătite de întregul mers al dezvoltării economice, politice și sociale a țării.Țărănimea, în trecut exploatată de moșieri și capitaliști, a devenit astăzi o clasă nouă, omogenă — țărănimea cooperatistă — stăpînă pe roadele muncii sale. în alianță și sub conducerea clasei muncitoare, ea își făurește un mod de viață socialist, un trai civilizat.încheierea procesului de cooperativizare a agriculturii, care a marcat făurirea economiei socialiste unitare, a confirmat pe deplin justețea politicii agrare a partidului nostru.Modul în care au fost rezolvate problemele complexe, ridicate de transformarea socialistă a agriculturii în țara noastră, măsurile stabilite de plenara Comitetului Central al partidului nostru, în noiembrie anul trecut, cu privire la conducerea agriculturii cooperatiste, hotărîrile care se vor a- dopta de acest Congres, reprezintă o contribuție a Partidului Comunist Român la dezvoltarea teoriei marxist-leni- niste despre cooperația în socialism.Promovînd cu consecvență politica de industrializare, partidul și statul au asigurat condițiile necesare creării și dezvoltării bazei tehnico-ma- leriale a agriculturii socialiste. An de an au fost alocate investiții tot mai mari pentru lărgirea producției de tractoare și mașini agricole, pentru îngrășăminte chimice, formarea cadrelor de specialiști și dezvoltarea activității științifice.Toate acestea au determinat întărirea economico-organiza- torică a unităților agricole și creșterea producției, asigurîn- du-se astfel aprovizionarea populației cu produse agro-ali- mentare, a industriei cu materii prime, precum și unele disponibilități pentru export.în anul 1965 producția de grîu a fost mai mare cu 57,5 la sută, iar cea de porumb cu 43 la sută, față de anul 1938, considerat anul cel mai bun în timpul orînduirii burghezo- moșierești. Rezultate bune au fost obținute și în sectorul zootehnic, unde efectivele de a- nimale au fost mai mari în 1965 față de anul 1959 cu 485 mii bovine, peste un milion de porcine și aproape 2 milioane ovine.Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român a stabilit un vast program de dezvoltare economică și social- culturală a țării pentru următorii 5 ani, la baza căruia stă continuarea în ritm susținut a industrializării socialiste.în acest program un loc important îl ocupă dezvoltarea a- griculturii socialiste.în următorii cinci ani — a spus vorbitorul — partidul și statul nostru îndreaptă principalele eforturi în direcția dezvoltării puternice a bazei teh

nico-materiale, în vederea modernizării și sporirii producției agricole. O parte însemnată din investițiile alocate de stat vor fi folosite pentru a a- simila peste 100 de tipuri noi de mașini agricole.îndeplinirea sarcinilor stabilite de partid în domeniul mecanizării complexe a agriculturii este organic legată de îmbunătățirea activității de cercetare, proiectare și fabricație a noilor tractoare și mașini agricole.De mare însemnătate este reducerea timpului folosit pentru studii, proiectare și asimilare a noilor mașini. în acest scop este necesar ca Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini și Consiliul Superior al Agriculturii să ia măsuri pentru îmbunătățirea metodelor de experimentare, ridicarea nivelului muncii de proiectare, simplificarea fazelor de însușire și perfecționare, care să conducă la realizarea unor mașini de calitate superioară.Ridicarea gradului de mecanizare a agriculturii depinde de numărul și de perfecționarea tractoarelor și mașinilor agricole, cît și de folosirea cu randament maxim a acestora. Iată de ce în fața mecanizatorilor stă sarcina de a-și îmbogăți continuu cunoștințele tehnice pentru a fi în măsură să deservească noile mașini în cele mai bune condiții.După ce a subliniat importanța chimizării agriculturii; vorbitorul a spus : Ca urmar a politicii clarvăzătoare a partidului, țara noastră și-a făurit o puternică industrie chimică, în continuă dezvoltare, capabilă să îndeplinească sarcina pusă de Congresul al IX-lea cu privire la rezolvarea în linii generale, pînă în 1970, a chimizării agriculturii.Dacă în anul 1965 a fost folosită cantitatea de 266 000 tone îngrășăminte chimice, în substanță activă, în acest an, agricultura urmează să primească 448 000 tone, iar în 1970 peste 1 100 000 tone. Astfel vom avea posibilitatea să aplicăm la fiecare hectai- arabil circa 110 kg îngrășăminte chimice în substanță activă, față de numai 19 kg în 1963.Volumul tot mai mare de îngrășăminte chimice, puse la dispoziție de către industrie, în sortimente variate, impune ca o necesitate îmbunătățirea administrării acestora în vederea creșterii eficienței economice.în perioada următoare, statul va face însemnate investiții pentru extinderea irigațiilor.în cooperativele agricolei^ există mari posibilități pentru extinderea irigațiilor prin folosirea surselor de apă locală. Acele imitați care au folosit pentru irigații apa din lacuri de acumulare, din rîuri cu debit mai mic și chiar din pînza de apă freatică au obținut rezultate foarte bune. Uniunile cooperatiste au un rol deosebit de important în mobilizarea cooperativelor agricole și organizarea acțiunilor de extindere a irigațiilor. Această acțiune trebuie să se desfășoare cu chibzuință, după posibilitățile și puterea fiecărei cooperative, folosind metode simple care nu reclamă investiții mari.O datorie de prim ordin a cooperativelor agricole și a u- niunilor cooperatiste este a- ceea de a se ocupa îndeaproape de creșterea și instruirea cadrelor proprii, necesare exploatării raționale a sistemelor de irigații.Este binecunoscut faptul că nivelul de dezvoltare al zootehniei reprezintă un Indicator principal al gradului de intensificare a producției agricole. în țara noastră, creșterea animalelor se bucură de o binecunoscută tradiție. A- vem o țărănime harnică și pricepută, care manifestă interes pentru dezvoltarea acestei ramuri aducătoare de mari venituri.în perioada 1962—1965, numai în cooperativele agricole, efectivele de animale au sporit cu peste 379 mii bovine, din care 170 mii vaci, și cu 718 mii ovine. Paralel cu creșterea efectivelor, s-au extins lucrările de selecție și s-a mărit numărul reproducătorilor de valoare, ceea ce a contribuit la îmbunătățirea calității animalelor.Directivele Congresului al IX-lea al partidului au evidențiat încă o dată marile resurse existente în țara noastră pentru dezvoltarea creșterii animalelor.La baza dezvoltării sectorului zootehnic, unul din factorii hotărîtori este asigurarea unor furaje de calitate superioară și în cantități corespunzătoare efectivelor de animale și producțiilor stabilite. Iată de
(Continuare in pag. a III-a)
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ce este necesar să existe o preocupare susținută pentru punerea în valoare, cu maximum de eficiență, a tuturor posibilităților de sporire a producției de furaje.Țara noastră dispune de o suprafață de peste 4,3 milioane hectare de pășuni si finețe naturale, care constituie 
o sursă importantă de asigurare a bazei furajere. Uniunile cooperatiste sînt chemate să organizeze acțiunile de îmbunătățire și exploatare rațională a pășunilor și fîne- țelor naturale, unind în acest scop eforturile cooperativelor agricole.Paralel cu asigurarea unei bazet furajere tot mai bune, este nevoie de o mai mare preocupare din partea crescătorilor de animale pentru îmbunătățirea structurii turmelor, prin organizarea mai judicioasă a reproducției și a selecției. De aceea, este necesar să se acorde o atenție sporită folosirii unor reproducători de mare valoare zootehnică.Pentru economia națională 

o mare importanță are sporirea greutății animalelor la sacrificare, deoarece pe această cale se obțin cantități mai mari de carne de la un număr mai mic de animale.In zootehnie, la fel ca și în celelalte sectoare din agricultură, rolul omului este hotă- rîtor în sporirea producției. De aceea, cooperativele agricole trebuie să acorde o mare atenție selecționării, școlarizării și permanentizării lucrătorilor din sectorul zootehnic. Specialiștii care lucrează în acest sector au o mare răspundere pentru organizarea temeinică a procesului de producție, pentru aplicarea celor mai avansate metode de creștere și de apărare a sănătății animalelor, asigurînd în acest fel producții mari și rentabile.Agricultura cooperatistă ridică probleme deosebit de importante și complexe de conducere și îndrumare, determinate de diversitatea condițiilor naturale și economice în care își desfășoară activitatea, de gradul diferit de dezvoltare economică și organizatorică a cooperativelor, de cerințele producției și activității financiare și gospodărești.Pentru realizarea cu succes
Cuvîntul tovarășului

Ion Miulescu,
delegat al cooperativei agricole 

din Popești-Leordeni, orașul București

Cooperativa noastră se află în imediata apropiere a Capitalei. De aceea, potrivit indicațiilor date de partid cu privire la dezvoltarea agriculturii în condițiile specifice zonei preorășenești, ne-am îndreptat atenția spre acele ramuri care sînt strîns legate de buna aprovizionare a populației orașului cu produse agro-alimentare proaspete. în acest scop, noi am orientat cea mai mare parte a investițiilor proprii și a creditelor primite de la stat pentru construirea de noi răsadnițe și sere, extinderea irigațiilor, creșterea animalelor de rasă și amenajarea construcțiilor zootehnice necesare. Cu titlu de experiență au fost create două brigăzi specializate în cultivarea unui sortiment restrîns de legume pe terenuri Irigate. Aceste brigăzi au primit o dată cu planul de cultură și suprafața de teren corespunzătoare, inventar agricol, mijloace de transport, diferite materiale, instalații de irigat, semințe, îngrășăminte chimice și altele.A fost organizată o evidență clară a muncii depuse de echipe și membrii cooperatori, precum și a producției realizate, iar livrarea producției s-a efectuat direct de la brigadă către beneficiar, potrivit sarcinilor contractuale, defalcate pe brigăzi, o dată cu planul de cultură.Specializarea brigăzilor legumicole s-a dovedit o puternică rezervă internă în per

a tuturor acestor probleme se impune ca o necesitate absolută existența unei strînsa și permanente colaborări între uniunile cooperatiste și consiliile agricole. Consiliile agricole prin specialiștii lor trebuie să-și aducă contribuția permanentă la organizarea și planificarea muncii în cooperativele agricole, în așa fel ca în cadrul brigăzilor, a echipelor și pe fiecare om în parte, munca și sarcinile să fie repartizate în modul cel mai judicios.Aplicarea în viață a măsurilor stabilite de partid cu privire la îmbunătățirea activității de planificare și conducere a agriculturii va contribui la sporirea eficienței muncii în această importantă ramură a economiei naționale, la creșterea aportului lucrătorilor din agricultură, la ridicarea bunăstării celor ce muncesc din țara noastră.Sarcinile ce izvorăsc din ampla și documentata expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu — secretar general al Comitetului Central al partidului nostru — prezentată Congresului, vor sta în fața lucrătorilor din agricultura țării și vor constitui izvorul nesecat de forță și energie pentru prosperitatea agriculturii noastre socialiste.Expresie a cerințelor dezvoltării agriculturii cooperatiste, proiectul noului statut al cooperativei agricole, proiectul de statut al uniunilor cooperativelor agricole și al Casei de pensii oglindesc marile transformări revoluționare petrecute în viața satelor noastre și sintetizează experiența dobîndită în oragnl- zarea și conducerea agriculturii cooperatiste. Aceste documente pe care le va adopta Congresul au o deosebită importanță pentru dezvoltarea agriculturii cooperatiste, contribuind în același timp la cimentarea și mai puternică a alianței muncitorești-țărănești, baza de neclintit a orînduirii noastre socialiste.Sub îndrumarea Partidului Comunist Român, țărănimea cooperatistă își consacră capacitatea și puterea de muncă întăririi și dezvoltării cooperativelor agricole. Alături de întregul popor, ea își aduce contribuția la măreața operă de desăvîrșire a construcției socialismului în patria noastră scumpă — Republica Socialistă România.

fecționarea procesului de producție și sporirea recoltelor: în timp ce brigăzile specializate au realizat producții mari de legume de aproape40 000 kg la hectar, celelalte brigăzi au obținut sub 10 000 kg la ha. în prezent, noi am generalizat această experiență, deoarce ne-am convins de avantajele ei.Cooperatorii noștri au o bogată tradiție în cultivarea legumelor ; muncind cu rîvnă au obținut în anul 1965 de pe o suprafață de 154 hectare o producție totală de peste 2 700 tone legiune, din care am vîndut statului peste 85 la sută. La roșiile de vară am obținut o producție de peste41 000 kg Ia hectar.Realizarea unor producții sporite în toate sectoarele de activitate a făcut posibil să livrăm în 1965 peste plan mai mult de 60 de vagoane de legume, 72 000 litri de lapte, 142000 ouă și altele. Prin valorificarea produselor am realizat venituri de petse 8 700 000 lei față de 5 747 000 lei cît a fost prevăzut în planul de producție. Numai din vînzarea legumelor cooperativa noastră a obținut aproape 5 milioane lei, ceea ce revine la 600 000 lei la suta de hectare, față de 200 000 lei cît a fost în 1962.în 1965 valoarea zilei-mun- că a fost de 30 lei. în afară de aceasta, membrii cooperatori au primt ca plată suplimentară pentru depășirea producțiilor planificate, peste 1200 000 lei, ceea ce a revenit în plus la zi-muncă între 4 și 11 lei, în funcție de rezultatele fiecărei brigăzi.Noi nu sîntem mulțumiți de rezultatele obținute, și de aceea membrii noștri cooperatori sînt hotărîți să obțină rezultate și mai bune. Cu sprijinul uniunii orășenești a cooperativelor agricole vom participa la o serie de acțiuni organizate împreună cu alte cooperative, care ne vor fi de un real folos în creșterea continuă o producției.

Cuvîntul tovarășului 
Koloman Boda, 

șeful delegației R. S. Cehoslovace

Stimate tovarășe, stimați tovarăși, dragi delegați ai cooperativelor agricole !Permiteți-mi ca în numele Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia, al Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace, al țăranilor cooperatori și al celorlalți lucrători din agricultura să vă transmit calde salutări prietenești și să urez mult succes lucrărilor Congresului dumneavoastră.Am primit cu satisfacție invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român de a participa la Congresul dumneavoastră. Sîntem convinși că cunoașterea reciprocă a problemelor dezvoltării agriculturii socialiste, precum și căutarea comună a căilor eficace de sporire a intensității și modernizării tehnice a agriculturii sînt foarte rodnice și necesare.Apreciem și ne bucurăm de rezultatele pe care le-ați obținut în creșterea producției agricole în anii construcției socialiste în patria dumneavoastră.De asemenea, și noi am obținut rezultate însemnate în a- gricultura noastră, din momentul cînd am început să construim socialismul. în acest răstimp, peste 900 000 de țărani au înființat 7135 cooperative agricole unice, care gospodăresc în prezent peste 66 la sută din terenul agricol, împreună cu gospodările a- gricole de stat, sectorul socialist cuprinde aproape 90 la sută din terenul agricol al țării.Victoria relațiilor socialiste de producție, obținută cu a- jutorul clasei muncitoare, a creat premizele pentru dezvoltarea în continuare a producției agricole și pentru creșterea intensității ei. Producția agricolă ’ ' globală a crescut din 1950 pînă în 1965 cu 18 la sută. Totodată, nu- nărul populației active din agricultură a scăzut în această perioadă la mai puțin de jumătate, în timp ce productivitatea muncii în agricultura noastră a crescut de 2,5 ori. Acestea au fost posibile datorită înzestrării tehnice a unităților agricole, înzestrare pe care o dezvoltăm și o perfecționăm în mod continuu. Fondurile de bază ale cooperativelor agricole -și gospodăriilor de stat au crescut în ultimii zece ani în medie cu 30 la sută, mașinile și utilajele cu 69 la sută. Ca și dumneavoastră, și noi, în Republica Socialistă Cehoslovacă, ne concentrăm în prezent eforturile principale în direcția creșterii intensității producției agricole.Baza creșterii continue a producției o vedem în special în grija pentru fondul funciar, în creșterea producției vegetale, care constituie o bună premiză pentru dezvol
Cuvîntul tovarășului 

Mihai Mititelu, 
delegat al cooperativei agricole 

din comuna N. Bălcescu, regiunea Bacău

Vă rog să-mi permiteți să mă refer îndeosebi la experiența noastră în cultura plantelor de cîmp și în aplicarea retribuției suplimentare. Noi am cules an de an recolte tot mai bogate. Important este că am obținut cantități mari de cereale și plante tehnice nu prin extinderea suprafețelor, ci prin sporirea producției la hectar. De pildă, în a- nul 1965, de pe cele aproape 500 ha cultivate cu porumb boabe am obținut o producție medie de peste 3 000 kg la ha, la grîu — 2 937 kg, la floarea- soarelui — 1700 kg, la sfecla de zahăr —■ 33 400 kg și la cartofi peste 19 000 kg la hectar.Ce stă la baza acestor producții mari ? Folosirea judicioasă a mijloacelor proprii, 

tarea continuă a producției animale. De aceea, am trecut la vaste lucrări de îmbunătățiri funciare și la asigurarea creșterii producției agricole printr-o aplicare pe scară mai mare a chimizării.An de an cresc cerințele de îngrășăminte chimice. în ultimii 15 ani consumul acestora a crescut de Ia 18 kg la 117 kg substanță activă la un hectar de teren agricol și pînă în anul 1970 va crește la 200 kg substanță activă -N.P.K.în agricultura noastră își croiește un drum promițător aplicarea ierbicidelor, fungicidelor și a insecticidelor.în ultima perioadă, în scopul dezvoltării continue a agriculturii, s-au elaborat o serie de măsuri importante orientate spre îmbunătățirea în continuare a condițiilor de muncă, de viață, sociale și culturale ale oamenilor muncii din agricultură.Aceste măsuri, și altele care se elaborează în prezent în legătură cu introducerea noului sistem de conducere planificată a economiei, trebuie să ducă la dezvoltarea rapidă a agriculturii. Vrem să obținem acest lucru prin folosirea activă a relației mar- fă-bani în îndeplinirea sarcinilor planului de stat, în condițiile unei libertăți maxime a unităților economice în stabilirea liniei de dezvoltare a producției.în prezent, în discuția care se desfășoară în întreaga țară în cadrul pregătirilor pentru Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist din Cehoslovacia, care va avea loc în luna mai a acestui an, cooperatorii noștri și ceilalți lucrători din agricultură își spun părerea în legătură cu formele de realizare a acestor sarcini.Se înțelege că, pe lingă succese, există și multe probleme complexe și greutăți. Sîntem convinși că dacă vom' folosi din plin toate avantajele pe care le oferă condițiile gospodăririi socialiste, deja create, pentru sporirea producției agricole și dacă vom aplica cu perseverență rezultatele științei, dezvoltarea agriculturii noastre va fi rapidă și continuă. Sîntem convinși că mari rezerve pentru creșterea producției agricole oferă posibilitățile de colaborare între țările socialiste ; sîntem de părere că trebuie să adîncim colaborarea bilaterală a țărilor noastre, care a dat unele rezultate bune și să folosim în același timp toate posibilitățile de colaborare multilaterală, în special în domeniul rezolvării problemelor tehni- co-științifice. Noi, comuniștii, vom rezolva noile probleme agricole; dar numai printr-o muncă susținută și prin efortul tuturor vom putea rezolva cu succes și rapid aceste probleme importante.Dragi tovarășe și tovarăși!Permiteți-mi, în încheiere, să vă urez dumneavoastră și prin intermediul dumneavoastră tuturor lucrătorilor din agricultura Republicii Socialiste România multe succese în munca susținută pentru dezvoltarea agriculturii socialiste, pentru o viață tot mai fericită și mai bogată în satele dumneavoastră.Trăiască prietenia veșnică și frăția între popoarele României Socialiste și Republicii Socialiste Cehoslovace! Trăiască frăția între partidele și țările noastre comuniste ! Trăiască socialismul și comunismul !

a ajutorului multilateral primit din partea statului ca : semințe de mare productivitate, credite, asistență tehnică prin specialiștii trimiși să lucreze nemijlocit în cooperative, efectuarea lucrărilor agricole cu tractoarele și mașinile S.M.T., precum și aplicarea complexului de reguli agrotehnice la un nivel superior.In continuare vorbitorul a a spus : cooperativa noastră are o bună parte din teren situată în Lunca Șiretului, dar pînă în prezent noi nu am folosit irigațiile decît la grădina de legume pe o suprafață de 35 hectare. In lumina directivelor Congresului al IX-lea al P.C.R. și ale Plenarei C.C. al P.C.R. din noiembrie 1965, cu sprijinul specialiștilor, consiliul de conducere al cooperativei noastre a făcut un studiu temeinic și a ajuns la concluzia că pînă în anul 1970 putem iriga cu mijloace proprii circa 400 hectare de teren. Pentru acest an am și luat măsuri de amenajare a unui sistem de irigare pe o suprafață de 87 hectare. Cu sprijinul Uniunii raionale și al Uniunii regionale a cooperativelor agricole ne vom aproviziona cu materialele necesare lucrărilor de amenajări, cu motopompe etc. De asemenea, vom instrui temeinic cooperatorii care vor lucra la culturile Irigate.Aplicarea retribuției suplimentare a cointeresat pe ță

ranii cooperatori în efectuarea lucrărilor la timp și de mai bună calitate. în anul 1965, în afară de retribuția de bază s-a mai acordat ca retribuție suplimentară pe cooperativă suma de 148 551 lei și peste 100 tone de porumb.Prin aplicarea prevederilor noului statut al cooperativei agricole va crește în mod simțitor cointeresarea țăranilor cooperatori în sporirea producției. Experiența noastră de pînă acum arată că retribuția suplimentară a dat cele mai bune rezultate atunci cînd a fost aplicată pe brigadă la cereale păioase și pe echipe la culturile prășitoare.
Cuvîntul

îngăduiți-mi ca în calitate de modest cronicar al vieții țărănești să vă împărtășesc cîteva din gîndu- rile prilejuite de acest eveniment de mare însemnătate pentru dezvoltarea agriculturii noastre socialiste, la care asistăm. în continuare el a spus : Fac parte din generația a cărei dimineață a coincis cu ceasurile de amurg ale trecutului. Am putut să cunosc direct mizeria materială a satului vechi, acei ani în care viața țăranului era încătușată de legile inumane ale societății bazate pe exploatare. Satul, în trecut vatră a mizeriei, a înapoierii, a neștiinței de carte, a cunoscut o prefacere radicală în condițiile socialismului. Pe drumul acestei prefaceri, multe din vechile lui atribute au dispărut pe totdeauna. Faimoasa liniște patriarhală, care ascundea de fapt cumplita tragedie a exploatării și mizeriei •— a spus vorbitorul — nu mai poate fi găsită la sate. Ogoarele țării sînt brăzdate azi de mii și zeci de mii de mașini moderne, al căror simfonic duduit, dacă nu are gingășia firavului țîrîitdegre- eri, exprimă în schimb poezia belșugului și rodniciei, a unei vieți ridicate pe o altă treaptă.în condițiile vitrege ale trecutului, poporul a păstrat nealterat și a îmbogățit continuu un tezaur cultural de o valoare neprețuită, autentică temelie a culturii noastre contemporane. Un proces de osmoză spirituală a asigurat întotdeauna circulația permanentă a valorilor create într-o parte sau alta a țării.După ce a subliniat valoarea creației spirituale a poporului nostru, bogăția tezaurului cultural pe care-1 reprezintă folclorul, vorbitorul a spus: Literatura în țara noastră este o problemă de stat; ea are menirea nobilă de a contribui la opera de educare comunistă a maselor. Și, se poate spune că, în general, această menire și-o îndeplinește cu succes. Viața nouă a țărănimii este tot mai mult înfățișată în literatura noastră contemporană. însă noi, spre deosebire de dumneavoastră, mai arăm din cînd în cînd ogorul' literar și cu plugul de lemn, iar unii dintre noi mai recurg la mijloace de expresie atît de „moderne" încît cu greu mai recunoști acea sevă sănătoasă, viguroasă, care ne-o pune la îndemînă nesecatul izvor al vieții noi ce pulsează în satele de astăzi. Mînuitorii condeiului din țara noastră sînt pătrunși de conștiința datoriei
Cuvîntul tovarășului 

Llambro Duka,
șeful delegafiei R. P. Albania

Tovarăși delegați,Permiteți-mi să vă transmit dumneavoastră, tovarăși delegați, și prin dv. întregii țără- nimi cooperatiste din România salutările cele mai călduroase și frățești ale țărănimii cooperatiste din Albania și să urez ca lucrările acestui Congres să contribuie la întărirea continuă economică și organizatorică a cooperativelor agricole din România.Poporul albanez, care este legat printr-o prietenie străveche de poporul frate român, se bucură din toată inima de marile realizări obținute în

Vă rog să-mi permiteți tovarăși, ca în numele țăranilor cooperatori din comuna Nicolae Bălcescu, regiunea Bacău, să-mi exprim deplina adeziune și încredere în hotărîri- le și măsurile luate de partid privind îmbunătățirea conducerii și planificării agriculturii.Sînt convins că prin înființarea Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole activitatea noastră va fi mai temeinic îndrumată și sprijinită în scopul creșterii producției agricole vegetale și animale, pentru ridicarea bunăstării noastre și a întregului popor.
tovarășului
Andrasde a-și pune tot talentul în slujba poporului, de a fi una cu poporul — aceasta fiind singura cale de a da opere valoroase care să dăinuie peste veacuri.în cooperativele noastre a- gricole de producție, în unele regiuni ale țării trăiesc și muncesc împreună români, maghiari, germani și oameni de alte naționalități, care sub semnul egalității garantate de Constituție, în spiritul unor sincere relații frățești, luptă în comun pentru înflorirea patriei noastre scumpe. Am colindat prin multe cooperative și peste tot am constatat că în prețuirea omului există la noi o singură măsură : munca. Iar un criteriu al stimei care se acordă cuiva, fie că e vorba de români, de maghiari, de germani sau de cetățeni de orice naționalitate, este atitudinea față de avutul obștesc, față de normele scrise și nescrise ale conviețuirii socialiste, față de cauza întregului nostru popor.Este greu chiar și a schița în puține cuvinte procesul acesta de închegare a frăției poporului român și a naționalităților conlocuitoare. Istoria țării noastre ne -oferă exemple strălucite care dovedesc că în adîncimile vieții poporului n-au secat niciodată izvoarele acelea de omenie care duceau de la iobag la iobag, de la cătun la cătun simțul și dorința de a lupta în comun împotriva dușmanilor comuni, pentru idealuri comune. La Bobîlnaacurs sîngele a mii de iobagi români și maghiari. Peste 60 de mii de țărani au fost uciși după răscoala lui Gh. Doja. Și împreună își plîngeau fiii căzuți mamele românce și maghiare. Pe cîmpurile de la Vaslui, în lupta împotriva cotropitorilor otomani, a spus vorbitorul, Ștefan cel Mare avea sub comanda lui pe lîngă cele 40 de mii de români și 5 000 de secui din Ciuc și Trei-Scaune. De asemenea, a arătat scriitorul, în luptele antihabsburgice ale lui Rakoczy au luptat împreună români și maghiari.Această moștenire a luptelor comune a fost continuată și ridicată pe o treaptă nouă de partidul nostru, care a organizat și condus la victorie întregul popor muncitor în lupta pentru orînduirea socialistă și pentru înflorirea Republicii Socialiste România.Iată de ce tovarăși, în familia noastră socialistă oameni de graiuri diferite sînt îndreptățiți să vorbească despre patria lor înnoită, Republica Socialistă România, ca despre o mamă bună, spunînd împreună cu povestitorul din Hu- mulești că „sînge din sîngele ei și carne din carnea ei am împrumutat și a vorbi de la dînsa am învățat".în fața acestei realități putem afirma cu mîndrie că în uriașa operă creatoare, menită să ridice patria noastră pe înaltele culmi ale civilizației și culturii, pe drumul arătat de Congresul al IX-lea al Partidului nostru, frăția dintre oamenii muncii români și cei ai naționalităților conlocuitoare constituie o puternică forță motrice a dezvoltării țării noastre.

construcția socialismului ■ în țara sa.Republica Populară Albania înaintează cu pași repezi pe calea construcției depline a societății socialiste. Albania, care înainte de eliberare a fost țara cea mai înapoiată din Europa, unde la sate predominau relațiile semifeudale, întunericul și neștiința, a devenit azi un mare șantier de construcție. Poporul albanez, sub conducerea Partidului Muncii din Albania în frunte cu tovarășul Enver Hodja, muncește cu eroism și entuziasm pentru construirea socialismului, bazîndu-se în primul rînd pe forțele proprii, pentru transformarea patriei sale dintr-o țară agrară înapoiată, într-o țară înaintată, industrial-agrară, înfruntînd cu succes toate greutățile care i-au fost puse în cale. In comparație cu anul 1938, producția industrială a crescut de peste 33 ori, iar producția agricolă de cca 2,5 ori. Țărănimea cooperatistă este mobilizată cu toate forțele pentru a îndeplini sarcina creșterii continue a producției agricole. Cooperativele noastre agricole au devenit mari gospodării socialiste și obțin succese în toate domeniile, ceea ce a dovedit în

mod de necontestat superioritatea agriculturii colectivizate. Aceste succese vorbesc de linia justă marxist-leninistă, pe care a urmat-o Partidul Muncii în transformarea socialistă a agriculturii în țara noastră, zădărnicind scopurile dușmanilor de a împiedica construirea socialismului la sate. Țărănimea noastră cooperatistă muncește cu entuziasm pentru realizarea cu succes a sarcinilor ce-i revin în etapa următoare a construcției depline a societății socialiste.Tovarăși delegați,în anii vieții sale libere, poporul frate român, luptînd împotriva diferitelor piedici și greutăți, a schimbat în totalitate aspectul patriei sale, transformînd-o dintr-o țară agrară înapoiată, într-o țară socialistă cu o industrie și agricultură dezvoltate și cu o cultură înaintată.Perspective și mai mari se deschid în fața poporului român în toate domeniile.Țărănimea cooperatistă din țara noastră urează din inimă țărănimii cooperatiste române, ca sub conducerea Partidului Comunist, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, să obțină succese și mai mari în realizarea sarcinilor trasate de Congresul al ÎX-lea al Partidului Comunist Român în domeniul producției agricole.Urăm, de asemenea, ca prietenia dintre poporul albanez și poporul român, bazată pe principiile marxism-leninis-
Cuvîntul tovarășului 
Vasile Nemesniciuc, 
delegai al cooperativei agricole 

din Șipote, regiunea lași

Cînd am plecat din Șipote, comună din raionul Hîrlău, mulți săteni mi-au spus : „Tovarășe președinte, să te înscrii la cuvînt și să spui acolo, la Congres, că noi, șipotenii, ne exprimăm^ profunda adeziune față de măsurile luate de partid și guvern privind înflorirea agriculturii țării. Și să nu uiți că noi, adevărații stăpîni ai ogoarelor, ne unim eforturile, priceperea și pasiunea pentru a spori rodnicia muncii în toate sectoarele de activitate".Ceea ce stabilim noi, astăzi, și hotărîm acum, este deosebit de important pentru viața întregii țărănimi cooperatiste. De aceea, încă de la început, să ne organizăm bine treaba, pentru ca bunăstarea să devină stăpînă în casele noastre. Și se știe că o treabă pornită bine de la început, e ca și făcută pe jumătate. După mine, ca și după mulți consăteni de-ai mei, uniunile nu sînt simple formațiuni peste capul cooperativelor agricole. Uniunile sîntem noi, toți țăranii cooperatori din Republica Socialistă România. Și noi, cu priceperea și pasiunea noastră și cu sprijinul primit de la stat, putem spori rodnicia o- goarelor, putem da viață tuturor propunerilor făcute cu chibzuință, atît în adunările generale ale cooperativelor, cît și în conferințele uniunilor cooperatiste. La noi, la Șipote, s-au făcut multe. Inima și sufletul cooperativei noastre agricole sînt cele douăsprezece organizații de partid. Cînd pornim la o acțiune în frunte sînt comuniștii, urmați de ceilalți cooperatori.în continuare vorbitorul a spus : Noi, tovarăși, am apreciat în mpd deosebit prevederile din statut care se referă la retribuția suplimentară. După părerea mea, retribuția suplimentară nu-i Un plocon, ci o răsplată pe merit pentru munca depusă și rezultatele dobîn- dite. La noi, aceasta face parte integrantă din sistemul de retribuire a muncii, contribuie
Cuvîntul tovarășului
prof. Emil Negruțiu,

rectorul Instil uf ului agronomic 
„Dr. Petru Groza"-Cluj

Ca dascăl în învățămîntul superior agronomic dotesc să mă refer la problema instruirii 

mului, să se întărească din ce în ce mai mult, spre binele cauzei comune a socialismului și păcii. Poporul român are în poporul albanez un prieten credincios, care, pe țărmurile Adriaticei, muncește și luptă cu abnegație pentru construcția socialismului, fără să tremure în fața nici unui dușman și fără să se plece în fața greutăților și piedicilor pe care i le-au pus în față dușmanii socialismului.Această prietenie se va păstra și se va întări în lupta împotriva imperialismului și a celorlalți dușmani, în vederea realizării idealurilor înalte ale construirii socialismului și comunismului în țările noastre.Poporul albanez va fi întotdeauna vigilent, va zădărnici planurile imperialismului și revizionismului contemporan de a împiedica mersul lui înainte. Poporul albanez va demasca și în viitor planurile imperialismului american de înrobire a lumii și va continua să se solidarizeze cu lupta eroicului popor vietnamez împotriva agresorilor americani.în numele țărănimii cooperatiste din țara noastră, vă urez încă ,o dată din inimă succese și mai mari în dezvoltarea continuă a agriculturii socialiste din România.Trăiască prietenia dintre poporul albanez și poporul român !Trăiască Congresul Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de producție din România !

la creșterea producției, a veniturilor și a propriului nostru nivel de trai. La început, a- dică în 1962, aplicam acest sistem de răsplată a muncii numai la porumb și la floarea- soarelui. Pe urmă însă l-am exfins la Sfecla de zahăr, la legume, în zootehnie și în viticultură. Ba, am mers pînă a- colo, încît anul trecut am aplicat acest sistem și pentru transportul porumbului cu atelajele. Rezultatul: lucrarea s-a terminat mai devreme cu 28 de zile față decît stabilisem noi. Numai în anul trecut, pentru • depășirea producțiilor prevăzute, s-a acordat o retribuire suplimentară de 238 000 lei și 480 tone de porumb știuleți. Oamenii au fost mulțumiți.Din experiența noastră vreau să arăt că retribuția suplimentară, nu se poate face fără o organizare temeinică a muncii și ținerea corectă a evidenței. Noi am văzut cu o- chii noștri că datorită aplicării retribuției suplimentare a crescut răspunderea personală în muncă, s-a dezvoltat simțul gospodăresc al membrilor cooperatori și, bineînțeles, rezultatele muncii au fost tot mai bune. în anul trecut am avut o producție medie de grîu de peste 2 100 kg, la porumb 2 430 kg, la floarea-soa- relui 1 600 kg. La toate culturile, sarcinile de plan au fost depășite. Acest lucru ne-a permis să suplimentăm la contract o însemnată cantitate de grîu și porumb. Din vînzarea produselor către stat, pe bază de contract, am încasat aproape 5 milioane de lei.în continuare, referindu-se la proiectul de statut al Casei de pensii, vorbitorul a spus :Am venit la acest Congres țărani din toate comunele țării. Sîntem aici și vîrstnici și mai tineri. Cu toții ne amintim că în trecut, cînd țara era condusă de moșierime și burghezie, pe ulițele satelor noastre și pe la porțile noastre umblau mulți cerșetori. în marea majoritate ei erau bă- trîni sau inapți de muncă. Astăzi, în țara noastră acești cerșetori au dispărut. Cooperativele agricole asigură existența bătrînilor și celor inapți de muncă. Și, ceea ce este foarte important, sistemul de pensionare este unitar. Dv. știți că în cursul unui an se pot ivi greutăți în cadrul unei regiuni, fie datorită secetei, fie grindinei. Dar, indiferent de asemenea condiții, bătrînii vor primi pensia, la fel ca în celelalte regiuni, vor avea traiul asigurat.Acolo, în Șipotele Hîrlăului — a încheiat vorbitorul — vom munci cu drag să ne a- ducem din plin contribuția la dezvoltarea agriculturii țării, la înflorirea patriei noastre scumpe România socialistă.

și educării tinerelor generații de specialiști care urmează să lucreze în agricultură, problemă căreia partidul îi acordă o deosebită grijă, așa cum tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat în expunerea sa.Colectivul nostru de muncă, sub înțeleaptă îndrumare a partidului și-a fixat ca țel și urmărește zi de zi formarea de specialiști care să satisfacă dezvoltarea în perspectivă a a- griculturii.Ne-am străduit și ne străduim să respectăm fidel îndrumarea partidului de a ține strînsă legătura cu viața practică, cu practica desăvîrșirii
(Continuare tn pag. a IV-a)



LUCRĂRILE COmiLUI COOPEmELOR AGRICOLE DE PRODlICflE
(Urmare din pag. a IlI-a) construcției socialiste în agricultura țării.în cotinuare vorbitorul a spus :în activitatea științifică, strădaniile colectivului nostru de muncă sînt meritorii prin crearea și consolidarea unor valoroase tradiții de cercetare în scopul cartării pedologice și agrochimice a solurilor, valorificarea terenurilor degradate, crearea de soiuri din diferite plante de cultură, îmbunătățirea pajiștilor naturale, combaterea bolilor și dăunătorilor, creșterea animalelor și apărarea sănătății lor.Folosesc acest prilej pentru a sublinia faptul că ritmul în care știința își face drum în practică ne obligă să dezvoltăm, așa cum prevăd liniile directoare date de partid, cercetarea fundamentală strîns legată de cercetarea aplicativă. Socotesc că la Cluj există un climat foarte favorabil pentru dezvoltarea cercetărilor genetice, de fiziologie, agrochimie și biochimie. Socotesc că înființarea unui grup central de laboratoare cu o dotare la cel mai înalt nivel poate concentra investițiile prevăzute în acest scop, concentrează cercetătorii, îmbină în mod armonios munca științifică și experiența cadrelor didactice și a cercetătorilor ; socotesc că trebuie folosită mai bine investiția făcută de stat în perfecționarea specialiștilor peste hotare, în sensul ca aceștia să fie obligați să împărtășească cunoștințele noi și experiența cîș- tigată, prin instruirea tuturor

Cuvîntul tovarășului 
Jan Klecha, 

șeful delegafiei R. P. Polone

Dragi tovarăși, stimat pre
zidiu,Delegația poloneză vă salută din toată inima pe dv. și primul dv. Congres al cooperației de producție românești.Vă transmitem dv. și prin intermediul dv. întregii țără- nimi din România, tuturor lucrătorilor din agricultură, salutul frățesc țărănesc cel mai cordial și urări de succes deplin lucrărilor Congresului, din partea tuturor satelor noastre, a țăranilor noștri cooperatori și a Consiliului Național al Cooperativelor de Producție, spre binele agriculturii Republicii Socialiste România.Ne exprimăm marea mulțumire pentru faptul că putem participa ca oaspete la acest important eveniment din viața satului românesc șl a întregului popor român.Mulțumim călduros conducerii partidului dv. și organizatorilor Congresului pentru invitarea la acest Congres a unei delegații din țara noastră. Această invitație a fost primită de către conducerea partidului nostru cu deplin respect și considerație.Țărănimea română, în alianță cu clasa muncitoare, a înfăptuit sub conducerea Partidului său comunist, transformarea revoluționară a micilor gospodării țărănești în mari gospodării agricole cooperatiste. Datorită acestui fapt, ați deschis drum aplicării depline a științei și tehnicii moderne și a organizării industriale a muncii în practica agricolă. Ați creat condițiile pentru transformarea muncii agricole într-o variantă a muncii industriale, ați ridicat condițiile de viață ale populației de la sate la condițiile de viață ale populației de la orașe.Avem o deplină considerație față de succesele dv. Aceste succese sînt cu atît mai mari cu cît, o dată cu transformarea agriculturii și imediat după încheierea ei, a crescut simțitor producția agriculturii dv. cooperatiste. Ne bucurăm că ne aflăm alături de dv, acum cînd faceți bilanțul drumului parcurs și trasați noile sarcini care stau în fața satului românesc.Delegația noastră va depune eforturi ca rezultatele Congresului dv. și hotărîrile adoptate să fie cunoscute în Polonia. Transformarea micii agriculturi într-o agricultură a marilor gospodării este un proces obiectiv. Știința și tehnica contemporană au atins în prezent un asemenea grad de dezvoltare, încît aplicarea lor deplină în agricultură este posibilă numai în cadrul marilor gospodării agricole.Pornind de la aceste principii obiective, luînd ca punct de plecare interesele construcției socialiste în țara noastră, și avînd în vedere condițiile economice și sociale din Polonia, Partidul Muncitoresc Unit Polonez a elaborat un astfel de program agrar, care garantează dezvoltarea producției in întreaga agricultură și în 

cadrelor care activează în aceeași ramură, indiferent de instituția în care lucrează ; socotesc că trebuie realizată o colaborare mai strîn- să între Ministerul învăță- mîntului și Consiliul Superior al Agriculturii pentru instruirea teoretică și practică a studenților din rețeaua învățămîntului agronomic ; mai socotesc că profilul de specializare, ce caracterizează din ce în ce mai mult numeroase unități de producție, obligă la funcționarea unui învățămînt postuniversitar. Ritmul dezvoltării științei și noilor tehnologii din agricultură duce la necesitatea împrospătării cunoștințelor tuturor specialiștilor din producție, într-un mod mai bine organizat.în încheiere, vorbitorul a spus : Cu prilejul acestui important eveniment din agricultura patriei noastre, cadrele didactice, întregul colectiv de lucrători din Institutul agronomic „Dr. Petru Groza“ din Cluj, se angajează în fața partidului și acestui congres, să muncească cu și mai multă stăruință pentru pregătirea specialiștilor la nivelul dezvoltării în perspectivă a agriculturii noastre, să-și intensifice eforturile pentru a realiza cercetări care să contribuie la sporirea continuă a patrimoniului științific și a producției, să sprijine cu dragoste și devotament unitățile de producție socialiste, uniunile cooperatiste, răsplătind astfel, așa cum se cuvine, prețuirea pe care partidul și guvernul țării ne-o acordă.

același timp crearea cooperativelor de producție. Acest program a fost elaborat de către Congresul al III-lea și confirmat de Congresul al IV-lea al Partidului. El a fost, de asemenea, aprobat de partidele politice aliate, care sînt de partea construirii socialismului.Datorită realizării consecvente a acestui program, a a- vut loc în cincinalul trecut o însemnată creștere a producției agricole în toate sectoarele agriculturii noastre. S-au întărit din punct de vedere economic și politic gospodăriile agricole de stat și cooperativele de producție. S-a intensificat activitatea obștească și de producție a gospodăriilor- individuale.Totodată s-au dezvoltat:— Cooperația sătească de consum (numită Consiliul Central Cooperatist) care cuprinde 4 milioane de membri ; circulația mărfurilor se cifrează în cadrul acestora la 180 miliarde zloți anual. Ea dispune de peste 55 000 magazine și de circa 15 000 puncte diferite de achiziție a produselor agricole și de depozitare.— Cooperația de achiziționare a laptelui, care cuprinde 900 000 membri, achiziționează anual peste 4 miliarde litri lapte.— Cooperația de economii și credit cuprinde 2 800 000 membri. Ea acordă anual un credit de 9,S miliarde zloți, din care 3 miliarde din fondurile proprii.Cercurile agricole unesc 1200 000 de țărani și 1 500 000 gospodine de la sate. Ele acționează în 80 la sută din satele poloneze și posedă 45 000 de tractoare. Avutul comun al cercurilor se cifrează la 10,5 miliarde zloți; la sfîrși- tul anului 1970 acesta se va ridica la 25 miliarde. în cercurile agricole lucrează împreună membrii de partid, membrii Partidului Țărănesc Unit, țărani fără de partid și tineretul.în afară de aceste forme diversificate de masă ale cooperației, în rîndurile țărănimii individuale este dezvoltat larg sistemul de contractări a produselor agricole. Statul achiziționează direct sau prin intermediul cooperației 85-90 la sută din producția agricolă marfă. Aceasta dă statului posibilitatea reglementării depline a pieței și să dirijeze direct dezvoltarea agriculturii în conformitate cu planul economic național. în spiritul acestei politici, a fost îndeplinit planul cincinal Ta producția vegetală.în anul 1965, la sfîrșitul cincinalului s-a realizat la cele patru cereale de bază 1920 kg. la ha, la cartofi 15 500 kg, la sfeclă 27 500 kg la ha. Am atins cifra de 50 capete de bovine și 70 porcine la 100 hectare. Cele mai mari recolte de cereale și cartofi sînt realizate la noi de cooperativele agricole de producție. Avem în țară 1 246 de asemenea cooperative.Țăranii individuali discută liber despre cooperația de producție, despre viitorul satului. Faptele acestea dovedesc că linia partidului, de dezvoltare a producției agricole și de transformare a satului, este justă, întrucît ea aduce deja rezultate concrete și va obține an de an tot mai mari succese atît în dezvoltarea producției cît și în construcția socialistă la sate.Alături de ajutorul acordat întregii ' agriculturi, statul nostru acordă un ajutor efectiv cooperativelor agricole, în calitate de conducători ai producției, cooperativele noastre primesc agronomi plătiți de către stat; fonduri 

de investiții nerambursabile în valoare de pînă la 5 000 zloți și în unele cazuri pînă Ia 8 000 zloți la un ha pentru construcții gospodărești. Statul garantează, de asemenea, asigurări în caz de boală și pensii de bătrînețe și de invaliditate pentru membrii cooperatori și familiile lor.în ultimii 4 ani valoarea fondurilor fixe a crescut de la 8 000 la 11700 zloți la un ha, din care 6 300 zloți din fondurile proprii ale cooperației.Producția marfă la ha a crescut de la 3 900 la 6 200 zloți. Cooperativele au rezervat în 1964 15 la sută din venitul general pentru fondul de acumulare, 13 la sută pentru fondul de amortizare și 1,7 la sută pentru fondul social-cultural.Sîntem siguri că hotărîrile
Cuvîntul tovarășului

Simion Dobrovici, 
secretar al Comitetului regional Galafi 

al P C. R

Drumul străbătut în acești ani, succesele obținute în agricultură, transformările profunde pe care Ie-a adus socialismul în viața țărănimii noastre dovedesc, cu puterea faptelor, cîtă dreptate au avut comuniștii cînd au spus țăranilor : „Uniți-vă în cooperativele agricole de producție ! Numai pe această cale puteți merge spre bunăstare, spre belșug11. Aceste adeveriri ale vorbelor cu faptele au făcut ea țărănimea noastră să găsească în partidul comuniștilor sprijinitorul și îndrumătorul ei.Comitetul regional de partid Galați — a spus în continuare vorbitorul — a avut în centrul preocupărilor sale întărirea continuă a organizațiilor de partid de la sate — care cuprind în prezent peste 35 000 de membri ai partidului — ridicarea rolului și competenței lor în conducerea și îndrumarea activității politice și economice, educarea membrilor de partid și cu ajutorul lor a masei largi a țăranilor cooperatori, întărirea disciplinei, a dragostei și răspunderii față de creșterea și apărarea proprietății obștești.Ca urmare a acestor preocupări și a creșterii bazei tehnice materiale a agriculturii, în activitatea cooperativelor agricole din regiunea Galați s-au obținut unele rezultate bune. Anul trecut, de pildă, acestea au realizat pe întreaga suprafață producții medii la hectar de 2 400 kg grîu, 2 531 kg. porumb boabe, 1531 kg floarea-soarelui și 16 500 kg. sfeclă de zahăr.Recoltele obținute au permis cooperativelor agricole să valorifice către stat cantități însemnate de produse agricole. Ca urmare, veniturile cooperativelor agricole au crescut în 1965, față de anul 1964, cu peste 315 milioane lei. Pe această bază au sporit valoarea zilei-muncă, fondul de bază și averea ob
Cuvîntul tovarășului
Constantin Drăgan,

președintele Consiliului Central al Sindicatelor

Vă rog să-mi permiteți să transmit din partea Consiliului Central al Sindicatelor din Republica Socialistă România un fierbinte salut delegaților la Congresul de înființare a Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, reprezentanților harnicei noastre țărănimi, angajată ferm pe drumul înnoitor al socialismului și să urez din toată inima succes deplin lucrărilor acestui mare sfat al țărănimii noastre cooperatiste.Ne amintim cu emoție, cu un sentiment de mîndrie și satisfacție, de clipa în care, tot sub această strălucitoare cupolă, poporul nostru a înscris cu litere de aur, în ma

celui de-al IV-lea Congres al partidului nostru constituie baza planului economic pe anii 1966—1970, vor contribui la continua creștere a producției agricole, la dezvoltarea mai departe a transformărilor socialiste în agricultura noastră, vor întări și mai mult alianța muncitoresc -țărănească și legăturile partidului cu țărănimea muncitoare. Pentru atingerea acestor țeluri trudește partidul nostru împreună cu întreaga țărănime.în încheiere urăm succes cît mai rodnic lucrărilor Congresului, pentru binele satului socialist și pentru binele întregului popor român.Să se întărească colaborarea între partidele și popoarele noastre !Să înflorească Republica Socialistă România !

ștească. Dacă în 1962, cînd s-a încheiat cooperativizarea agriculturii, veniturile bănești realizate de cooperativele a- gricole la suta de hectare reprezentau 130 000 lei, în 1965 ele au ajuns la 185 000 lei, iar valoarea zilei-muncă a crescut de la 19,46 lei la 26 lei. Anul trecut din cele 282 cooperative agricole 50 la sută au repartizat la ziua-muncă peste 25 lei, iar 75 de cooperative au avut peste 30 lei la zi-muncă.Creșterea valorii zilei-muncă, a veniturilor cooperatorilor se reflectă în îmbunătățirea condițiilor de viață ale acestora, în înflorirea satelor. în ultimii patru ani, în satele regiunii Galați au fost construite 18 000 locuințe, s-au electrificat două sute de sate, s-au construit numeroase școli, cămine culturale, biblioteci cu mii de volume ; toate acestea ne dau o imagine a înnoirilor pe care le-a adus socialismul în viața țărănimii.Prefacerile pe care le-au cunoscut satele noastre în anii socialismului, realizările de seamă obținute de agricultura cooperatistă confirmă justețea politicii partidului nostru, a Comitetului său Central, care au marele merit de a fi stabilit măsurile cele mai juste pentru dezvoltarea agriculturii. pornind de la analiza temeinică și multilaterală a condițiilor concrete din țara noastră, a propriei noastre experiențe, stimulînd larga participare a maselor la dezbaterea și îmbogățirea măsurilor stabilite.în încheiere vorbitorul s-a referit apoi la învățămintele ce s-au desprins din recentele adunări generale ale cooperativelor și din conferințele de constituire a uniunilor cooperatiste din regiunea Galați, relevînd măsurile adoptate în scopul valorificării marilor rezerve de creștere a producției agricole. Dintre obiectivele stabilite a amintit extinderea irigațiilor cu încă 4 900 ha, plantarea unei suprafețe de peste 3 100 ha cu viță de vie pe terenurile în pantă, slab productive, folosirea unor cantități mai mari de îngrășăminte chimice și naturale, aplicarea unei agrotehnici corespunzătoare fiecărei culturi. O dovadă că există preocupare pentru transpunerea acestor obiective în viață este și faptul că însămînțarea culturilor de primăvară din epoca I sînt pe terminate în majoritatea cooperativelor a- gricole, iar la amenajările pentru irigații și pentru plantațiile de vie și pomi se lucrează intens.

rea cronică a existenței sale, evenimentul ce consemna încheierea procesului complex și profund de trecere a țărănimii pe drumul bunăstării, a- rătat și deschis de Partidul Comunist Român — cooperativizarea agriculturii.Așa cum a arătat secretarul general al C.C. al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu, în cuvîntarea rostită în fața acestui Congres, triumful deplin al socialismului la orașe și sate, lichidarea pentru totdeauna a exploatării omului de către om, reprezintă cea mai mare victorie politică a partidului nostru după cucerirea puterii.Măsurile stabilite de Plenara C.C. al P.C.R. din 11 —12 noiembrie 1965 pentru îmbunătățirea conducerii și planificării agriculturii, a spus vorbitorul, crearea uniunilor raionale și regionale, precum și a Uniunii Naționale, ca organe de conducere economico-organizato- rică a cooperativelor agricole de producție, sînt menite să asigure rezolvarea competentă a tuturor problemelor legate de îndeplinirea, în cele mai bune condiții, a obiectivelor trasate de Congresul al IX-lea al partidului. Ele marchează un mare pas înainte în progresul continuu al acestei ramuri importante a economiei naționale și vor contribui la cimentarea și mai puternică a 

alianței muncitorești-țărănești, la dezvoltarea relațiilor socialiste de producție în mărețul proces de desăvîrșire a construcției socialiste în țara noastră.într-o perioadă relativ scurtă istoricește, clasa muncitoare, întregul nostru popor, prin hărnicia, talentul și patriotismul lor fierbinte, au ridicat potențialul economic, social și cultural al țării pe o treaptă superioară, au făcut cunoscute lumii întregi, prin realizări de seamă, nesecatele posibilități creatoare de care dispun. Sub mîna măiastră a eroicei noastre clase muncitoare, liberă și stăpînă pe propria sa soartă, s-au născut și se nasc sub ochii noștri uriașe oțelării, impresionante cetăți ale chimiei, uzine și centrale electrice, păduri de sonde și rafinării moderne, fabrici și secții utilate la un înalt nivel tehnic, a luat o mare amploare construcția de locuințe și așezăminte so- cial-culturale — realizări care îmbogățesc mereu harta României Socialiste.Atunci cînd trăiește bucurii mari, omul își amintește și-i poartă mereu în gînd și în suflet pe cei ce l-au ajutat și-l ajută să aibă parte de ele. Unor asemenea idei și simțăminte le-au dat glas vibrant, de la această tribună, mulți dintre vorbitori, subliniind rolul conducător al clasei muncitoare.Alianța muncitorească-țără- nească, temelia de neclintit a orînduirii noastre noi, își are începuturile cu multe decenii în urmă. Ea consemnează o serie de acțiuni comune și trece ca un fir roșu prin neuitatele momente de luptă, în care sprijinul și colaborarea dintre oamenii muncii din uzine și de pe ogoare și-a verificat prin fapte viabilitatea.Un însemnat element, care a marcat realizarea alianței dintre clasa muncitoare și țărănime, afirmîndu-se puternic sprijinul frățesc al proletariatului, a fost înfăptuirea reformei agrare peste capul guvernului reacționar de atunci. Cîți dintre dumneavoastră nu-și amintesc și nu retrăiesc cu emoție neuitatele clipe cînd, avînd în frunte muncitorii trimiși de partid, ați luat în stă- pînire pentru totdeauna pă- mînturile stropite de sînge și sudoare veacuri de-a rîndul, pămînturi însușite pe nedrept de moșieri.Țărănimea a simțit în fiecare clipă ajutorul muncitorilor în aplicarea tuturor măsurilor stabilite de partid privind dezvoltarea agriculturii. Pe măsura dezvoltării economiei naționale acest sprijin a fost tot mai larg concretizat in continua înzestrare a agriculturii cu tractoare, mașini și utilaje perfecționate, făurite de mîinile de aur ale clasei noastre muncitoare. Cu acest ajutor s-a făcut pasul uriaș de la înapoiata agricultură a anului 1938, cînd la trei gospodării revenea un singur plug, la agricultura socialistă de azi, cînd pe ogoarele patriei lucrează — așa cum s-a a- rătat de la această tribună — peste 81 000 de tractoare fizice, 66 000 semănători mecanice, mai mult de 36 000 de combine și multe alte mașini și u- nelte moderne.în focul marilor bătălii de clasă pentru înfăptuirea reformei agrare, pentru cucerirea puterii, pentru redresarea și dezvoltarea economiei naționale — a spus în continuare vorbitorul — s-a cimentat și s-a dezvoltat această alianță, ridicată azi pe o treaptă superioară.Așa cum a subliniat în expunerea sa tovarășul Nicolae Ceaușescu, problema închegării și întăririi necontenite a puternicei alianțe dintre clasa muncitoare și țărănime, sub conducerea clasei muncitoare, a fost și rămîne una din preocupările fundamentale și constante ale întregii politici a partidului.în munca entuziastă a întregului nostru popor pentru de- săvîrșirea construcției socialiste, sindicatele — cea mai largă organizație de masă a
Cuvîntul tovarășei

Maria Cîrjan,
delegată a Uniunii regionale a cooperativelor

agricole

în cooperativa noastră, situată în sudul Dobrogei, producțiile medii la principalele culturi și în sectorul zootehnic au crescut an de an. în 1965, producția medie la hectar a fost de 3 560 kg grîu, 3 714 kg porumb, 1 900 kg floarea-soarelui. La culturile amintite producțiile medii realizate sînt de peste două ori mai mari în 1965 față de 1959. A- ceste realizări se datoresc folosirii cu mai multă chibzuință a ajutorului multilateral 

clasei muncitoare — își îndeplinesc, sub conducerea partidului, tot mai bine rolul de mobilizare și antrenare a celor ce muncesc din industrie și unitățile agricole de stat la organizarea și conducerea producției.Un mare număr de muncitori, ingineri și tehnicieni lucrează în gospodăriile agricole de stat și stațiuni experimentale, dintre care cele mai multe — datorită organizării superioare a producției și lucrării pămîntului după regulile științei și agrotehnicii înaintate — au devenit exemple demne de urmat de către cooperativele agricole de producție.Eforturile țărănimii noastre cooperatiste pentru a smulge pămîntului roade tot mai bogate se împlinesc atunci cînd pe ogoarele înfrățite ale cooperativelor agricole de producție își fac apariția, campanie de campanie, zecile de mii de tractoare, semănători, combine și alte mașini agricole mînuite cu pricepere de către muncitorii, inginerii și tehnicienii din cele 265 S.M.T.Aceasta reprezintă un ajutor neprecupețit dat de către partidul și statul nostru țărănimii cooperatiste, făcînd ca munca ei înfrățită cu cea a mecanizatorilor din S.M.T. să fie mai ușoară, mai spornică și mai plină de belșug.In acest scop, sindicatele din S.M.T. desfășoară o intensă activitate pentru antrenarea mecanizatorilor în întrecerea socialistă în vederea executării lucrărilor Ia timp optim și de calitate superioară pentru o producție tot mai sporită de cereale, aducîndu-și astfel contribuția lor la consolidarea economico-organizatorică a cooperativelor agricole de producție.întregind eforturile celor ce muncesc pe ogoare, mecanizatorii specialiști, cercetători și țărani cooperatori, oamenii muncii din industrie își vor spori contribuția la traducerea în viață a indicațiilor Congresului al IX-lea al Partidului cu privire la înzestrarea tehnică a agriculturii.în întreprinderile care produc mașini și utilaje destinate agriculturii, îngrășăminte chimice și materiale de construcții, sindicatele vor desfășura o muncă neobosită, vor organiza mai bine întrecerea socialistă în vederea realizării și livrării la timp a unor mașini tot mai perfecționate și de bună calitate, creșterii producției de îngrășăminte și materiale de construcții, astfel ca pînă în anul 1970, așa cum a stabilit Congresul al IX-lea al Partidului, să fie rezolvate în linii generale problemele mecanizării complexe și ale chimizării agriculturii — factori esențiali în modernizarea și sporirea producției agricole.Avînd în vedere marea e- ficiență a întrecerii socialiste organizată pe baza Directivelor C.C. al P.C.R. și pentru lărgirea ei în cooperativele a- gricole de producție, sindicatele vor împărtăși din toată inima uniunilor cooperatiste din experiența lor în organizarea întrecerii socialiste.Dezvoltarea pe mai departe a economiei noastre unitare, a spus în încheiere vorbitorul, aplicarea consecventă a politicii de industrializare socialistă și valorificare superioară a resurselor naturale vor duce la un puternic avînt al forțelor de producție, la întărirea unității de monolit a clasei noastre muncitoare, a țărănimii cooperatiste, a intelectualității, a întregului popor, în jurul partidului și guvernului, pentru propășirea și înflorirea continuă a patriei noastre socialiste.Vă urez, dragi tovarăși, dv., întregii țărănimi cooperatiste și tuturor lucrătorilor din agricultură să înfăptuiți cu deplin succes sarcinile ce vă revin din mărețul program stabilit de Congresul al IX-lea al P.C.R., pentru dezvoltarea și înflorirea agriculturii noastre socialiste.

Dobrogeaacordat de partid și de stat, respectării cu strictețe a măsurilor agrotehnice, bunei organizări a muncii, planificării judicioase, precum și cointeresării materiale a membrilor cooperatori în sporirea producției.Producțiile sporite obținute an de an ne-au permis să vindem statului cantități tot mai mari de produse agricole. Anul trecut din valorificarea acestora, cooperativa noastră a obținut venituri de peste 10 800 000 lei. Aceste venituri au contribuit la creșterea valorii zilei-muncă la 54 lei în 1965, din care în numerar 42 lei.Asigurarea unor cantități tot mai mari de îngrășăminte chimice va permite cooperativelor agricole, deci și cooperativei noastre, ca în următorii ani să fertilizeze întreaga suprafață agricolă. Pentru sporirea eficienței îngrășămintelor, propun ca Ministerul Industriei Chimice, împreună cu Consiliul Superior al Agriculturii, să studieze posibilitatea producerii unor cantități mai mari de îngrășăminte complexe, cu un pro

cent mai ridicat de substanță activă și pe cît posibil granulate. De asemenea, consider că este necesar să se acorde mai multă atenție modului de livrare a îngrășămintelor chimice și a insecticidelor, la care, din cauza neambalării sau a ambalării necorespunzătoare se produc pierderi în timpul transportului și manipulărilor. în prezent folosim îngrășăminte chimice fără să cunoaștem bine potențialul productiv al solului. De aceea este necesar ca pe viitor, Consiliul Superior al Agriculturii să studieze posibilitatea în
Cuvîntul tovarășului 
Andras Klenczner,

șeful delegafiei R. P. Ungare

Onorat Congres,Dragi tovarășe și tovarăși,Permiteți-mi ca înainte de toate să vă mulțumesc pentru invitație, pentru faptul că avem posibilitatea să participăm la congresul cooperativelor agricole de producție din Republica Socialistă România, pentru primirea caldă pe care ne-ați făcut-o.în numele Consiliului Național al Cooperativelor de Producție, al tuturor lucrătorilor din cooperativele agricole de producție din țara noastră transmitem Congresului și prin el tuturor lucrătorilor mișcării cooperatiste de producție salutul nostru prietenesc.Delegația maghiară a ascultat cu mare atenție rapoartele prezentate, precum și cu- vîntările rostite la Congres care vorbesc despre rezultatele bogate pe care țărănimea muncitoare a României socialiste le-a obținut sub conducerea partidului său comunist în domeniul creșterii producției agricole și al bunăstării țărănimii muncitoare. Avem o adîncă considerație față de aceste rezultate.Dragi tovarăși,Transformarea socialistă a agriculturii în patria noastră s-a încheiat în 1961. Ca rezultat, în locul celor peste un milion de gospodării mici, în prezent există 3 200 de cooperative agricole de producție pe 80 la sută din suprafața arabilă a țării, iar pe 14 la sută din suprafețele agricole 210 gospodării agricole de stat. în Republica Populară Ungară sectorul socialist al agriculturii cuprinde 97 la sută din suprafața arabilă și, în esență, constituie factorul determinant al creșterii producției noastre agricole, al satisfacerii cu produse agricole a nevoilor mereu cres- cînde ale economiei naționale și ale poporului muncitor. Putem spune că agricultura noastră socialistă, cooperativele agricole de producție îndeplinesc din ce în ce mai bine această sarcină importantă.La sfîrșitul anului 1965 în Ungaria s-a încheiat cu succes cel de-al doilea plan cincinal. Apreciind rezultatele obținute în domeniul producției agricole, putem constata că, deși cooperativele noastre agricole au fost înființate nu de mult, ele s-au dezvoltat considerabil din punct de vedere economic în acești cîțiva ani. Producția agricolă a sporit, în comparație cu perioada precedentă, într-un ritm mai rapid, respectiv cu o medie anuală de 2,5 la sută pe în
Cuvîntul tovarășului 

Petru Enache, 
prim-secretar al Comitetului Central 

al Uniunii Tineretului Comunist

Trăim un moment de mare însemnătate în viața țărănimii noastre cooperatiste, în viața întregului popor. Are loc primul Congres al țăranilor oooperatori din Republica Socialistă România. Permiteți-mi, tovarăși, să

ființării unor noi laboratoare de agrochimie și totodată lărgirea activității celor existente.Aș mai propune ca în cadrul industriei constructoare de mașini agricole să se studieze posibilitățile de creare a unor mașini pentru efectuarea unor lucrări simultane de întreținere a culturilor și împrăștiat îngrășăminte chimice, precum și pentru combaterea dăunătorilor, deoarece este știut că prin trecerea de mai multe ori pe aceeași suprafață cu tractorul are loc tasarea și stricarea structurii solului.

treaga agricultură, iar în cooperativele agricole de producție cu o medie de 5—5,5 la sută. Aceasta constituie un mare rezultat, întrucît paralel cu creșterea producției a trebuit să punem bazele mai multor mii de mari întreprinderi agricole și să facem cunoscut țărănimii care a ales calea economiei cooperatiste, metodele și organizarea producției în cooperative, precum și răspunderea individului în viața comunității cooperatiste de producție. în cei cinci ani care au trecut de la reorganizarea socialistă a agriculturii, țărănimea s-a convins că cooperativele agricole de producție moderne constituie metoda și calea creșterii în ritm rapid a producției agricole și a bunăstării personale.Această constatare se bazează nu numai pe creșterea producției, ci și pe sporirea, într-un timp scurt, a fondurilor cooperativelor agricole și a venitului membrilor. în perioada celui de-al doilea plan cincinal investițiile cooperativelor agricole de producție au sporit de peste 2,5 ori pe hectar, iar venitul rezultat din munca în comun cu circa 35 Ia sută față de anul 1960.Dragi tovarăși,Apreciem că rezultatele de pînă acum ale agriculturii noastre socialiste, ale mișcării noastre cooperatiste constituie doar începutul. Cei cîțiva ani care au trecut au fost sufi- cienți pentru crearea doar în primul rînd a condițiilor materiale și subiective cele mai importante pentru marea producție.Apreciind rezultatele și principalele noastre sarcini, Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar a stabilit principiile de bază privind reforma sistemului de conducere a economiei, iar e- laborarea măsurilor concrete privind diferitele ramuri ale e- conomiei naționale — inclusiv agricultura — este în curs.Și dumneavoastră, tovarăși, corespunzător cu hotărîrile și indicațiile concrete ale plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român, discutați măsurile care contribuie la înfăptuirea mărețelor sarcini care sînt discutate aici, la Congres.Un ajutor considerabil în realizarea sarcinilor stabilite pentru crearea agriculturii socialiste îl constituie nu numai folosirea experienței proprii, w ci și ajutorului reciproc în soluționarea problemelor comune, în cadrul schimbului de experiență dintre țările socialiste prietene.Dragi tovarăși,Vă mulțumesc încă o dată pentru invitația prin care ne-ați creat posibilitatea să participăm la lucrările congresului dv.Urez mult succes lucrărilor congresului. Urez ca acesta să aducă noi și bogate rezultate țărănimii Republicii Socialiste România în dezvoltarea agriculturii cooperatiste, în făurirea vieții dv. mai frumoase, mai fericite.Trăiască și să se întărească prietenia dintre poporul ungar și poporul român !

transmit salutul fierbinte al organizației noastre revoluționare, Uniunea Tineretului Comunist, al întregului tineret, participanților la acest Congres și, prin dumneavoastră, țărănimii de pe tot cuprinsul patriei.Tineretul nostru este convins, a spus vorbitorul, că viața sa nouă, luminoasă, pe care o trăiește astăzi se datorește, așa cum a arătat în cuvîntul său tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., luptei de veacuri a poporului român pentru libertate și dreptate, pentru un trai omenesc, pentru pline. Aceste aspirații n-au putut să devină însă realitate decît atunci cînd clasa muncitoare, în alianță cu țărănimea, condusă de Partidul Comunist Român, a cucerit puterea și
(Continuare In pag. a V-a)



UICRĂRILE COmESELUI COOPER/UIVELOR AGRICOLE DE PRODUCE
(Urmare din pag. a IV-a)• pornit cu hotărîre pe drumul socialismului.Uriașele transformări so- clal-economice petrecute la sate în anii socialismului — cooperativizarea agriculturii, făurirea și dezvoltarea relațiilor socialiste — au dus la formarea unui tineret nou, cu o atitudine înaintată față de muncă, entuziast, participant activ și conștient la construirea noii orînduiri.în înflorirea satelor patriei, în sporurile de producție înregistrate, în aportul țărănimii la avîntul economiei naționale este înmănun- chiată și contribuția celor 800 000 de membri pe care-i are organizația noastră la sate, a întregului tineret sătesc. în toate sectoarele de producție ale unităților agricole, tinerii țărani — băieți și fete — își dăruiesc întreaga lor capacitate de muncă, priceperea și pasiunea, efortului colectiv pentru întărirea puterii economice a acestor unități, pentru creșterea producțiilor vegetale și animale. Numai în sectorul zootehnic desfășoară o rodnică activitate 50 000 de tineri recomandați de organizațiile U.T.C., aproape de două ori mai mulți decît la încheierea procesului de cooperativizare. Cei 90 000 de mecanizatori —• marea lor majoritate membri ai Uniunii Tineretului Comunist — se bucură de prețuirea oamenilor muncii de la sate pentru eforturile pe care le depun în scopul realizării lucrărilor la timp și de bună calitate, pentru aportul lor la înflorirea și dezvoltarea agriculturii socialiste.în anii care au trecut de la încheierea procesului de cooperativizare a agriculturii s-a dezvoltat și a dat roade bogate frumoasa tradiție a muncii patriotice. Concentrîndu-și eforturile spre obiective de mare importanță economică, tineretul satelor, mobilizat de organizațiile U. T. C., a realizat în acești ani: 68 000hectare terenuri redate agriculturii, aproape 57 000 hectare amenajate pentru irigații, peste 14 000 000 de pomi plantați, a îngrijit în fiecare an peste 500 000 ha. cu pășuni.în cadrul dezbaterilor care au avut loc în aduhările generale ale țăranilor cooperatori care s-au ținut în ultimele luni — a continuat vorbitorul — tinerii și-au exprimat adeziunea deplină la măsurile inițiate de partid, la prevederile proiectelor de statut.Acum, cînd Uniunea Tineretului Comunist se pregătește să facă bilanțul activității sale între Congresul trecut și cel ale cărui lucrări vor începe peste cîteva zile, ne gîndim la acele măsuri care să asigure participarea activă a tineretului la înfăptuirea vastului program de dezvoltare a agriculturii elaborat de cel de-al IX-lea Congres al partidului, la consolidarea economico-organizatorică a cooperativelor agricole.în lumina marilor obiective care stau în fața agriculturii noastre, avînd în rîndul lor un detașament numeros și puternic de tineri, organizațiile U.T.C. de la sate vor aduce în viitor o contribuție și mai

Cuvîntul tovarășului 
Constantin Constantinescu, 
delegat al Uniunii raionale a cooperativelor 

agricole de producție Fetești, 
regiunea București

Cu adîncă emoție vreau să împărtășesc miilor de partici- panți la acest Congres cîteva din realizările cooperatorilor din comuna Făcăeni.Membrii cooperativei noastre au în prezent un avut obștesc de 13 500 000 lei, repre- zentînd 350 000 lei la suta de hectare. Pe baza dezvoltării intensive și multilaterale a producției agricole, veniturile bănești au crescut an de an, a- jungînd în 1965 la peste 12 milioane lei.La realizarea acestor venituri o contribuție tot mai mare o are sectorul zootehnic care ne-a adus anul trecut peste 4 350 000 lei, adică 36 la sută din totalul veniturilor, întrucît sîntem situați într-o zonă cu condiții deosebit de prielnice culturii porumbului, am pus un accent deosebit pe sporirea efectivelor de animale puse la îngrășat (taurine și porci). Noi am acumulat deja o bună experiență în îngră- șarea tineretului taurin prin administrarea în hrană a cio- călăilor în amestec cu melasă și uree. Anul trecut am valorificat pe bază de contract cu statul 520 capete de tineret taurin, cu o greutate medie de 240 kg, întreaga cantitate vîndută fiind numai la calitatea I.în legătură strînsă cu dezvoltarea sectorului zootehnic sete asigurarea bazei furajere. 

mare la îndeplinirea importantelor sarcini trasate de partid. Uniunea Tineretului Comunist, ca principal sprijin al partidului la sate, în colaborare cu uniunile cooperatiste și cu celelalte organizații obștești își propune să îmbunătățească și să dezvolte activitatea educativă menită să cultive în rîndurile tineretului dragostea pentru munca în agricultură, să sporească aportul tineretului la creșterea continuă a producției agricole în toate sectoarele. Sădind în conștiința tinerilor țărani cooperatori convingerea că proprietatea cooperatistă, la a cărei sporire contribuie prin munca lor, este izvorul bunăstării, îi vom mobiliza să participe activ la rezolvarea treburilor economice și obștești, la respectarea democrației cooperatiste. Un obiectiv de seamă al activității organizațiilor U.T.C. de la sate îl va constitui dezvoltarea la tinerii țărani cooperatori a grijii față de buna gospodărire a proprietății cooperatiste, a atitudinii intransigente față de orice manifestări de neglijență, risipă și muncă de mîntuială. îi vom ajuta pe tinerii cooperatori să cunoască, să respecte și să aplice prevederile noului Statut al cooperativei agricole.Uniunea Tineretului Comunist, organizațiile sale de la sate, ținînd seama de noile condiții create prin îmbunătățirea conducerii și planificării agriculturii, vor asigura participarea activă a tineretului la acțiunile pe care le vor organiza uniunile cooperativelor agricole în scopul valorificării superioare a pă- mîntului, creșterii producției agricole, își vor aduce contribuția la îndeplinirea îndatoririlor social-educative ale uniunilor cooperatiste. Vom antrena tineretul la efectuarea vastelor lucrări de irigații, de transformare a terenurilor aride și nisipoase în vii și livezi înfloritoare, a pământurilor mlăștinoase în ogoare roditoare. Ne propunem să amplificăm acțiunile prin care tinerii țărani cooperatori vor contribui la punerea în valoare prin terasare și plantări cu pomi și viță de vie a dealurilor supuse eroziunii, la efectuarea complexului de lucrări pentru valorificarea superioară a pășunilor și fîne- țelor naturale.în următorii cinci ani, pe temelia politicii de industrializare a țării, agricultura va fi înzestrată cu noi mașini, se vor extinde mecanizarea, chimizarea și irigațiile. Pornind de Ia aceste perspective, U.T.C. consideră că în activitatea sa în rîndurile tineretului de la sate, una din cele mai importante sarcini este aceea de a-i îndruma pe tineri spre școlile de mecanizatori, spre noile meserii ale agriculturii socialiste. Totodată vom stimula hotărîrea tinerilor de a învăța, de a-și însuși cunoștințele și metodele agrozootehnice înaintate acordînd în același timp o atenție deosebită ridicării nivelului de pregătire al tinerilor mecanizatori, pentru ca aceștia să poată folosi și întreține în cele mai bune condiții tractoarele și mașinile moderne cu care statul înzestrează agricultura.

Anul trecut de pe întreaga suprafață de lucernă irigată, noi am realizat o producție de 87 500 kg de masă-verde la hectar, ca urmare a cosirii eșalonate în fază de îmbobo- cire, administrării unei cantități de 100 kg de azotat de amoniu după fiecare coasă, grăpare puternică și asigurarea apei necesare prin distribuirea cantității de 800 m c la hectar la udare. Făcînd o simplă comparație între lucerna irigată și neirigată în cooperativa noastră, rezultă un spor de recoltă de 62 tone de masă-verde la hectar, adică 12 400 de unități nutritive cu ajutorul cărora se pot obține 1 800 kg de carne de taurină. Valorificînd această cantitate de carne se pot realiza 16 000 lei, iar prin scăderea cheltuielilor de producție un venit net de 11 000 lei. Același calcul ne conduce la concluzia că sporul de producție la hectar înregistrat prin irigarea lucernei ne-a asigurat un venit de 15 400 lei la creșterea și îngră- șarea porcilor.Pe baza experienței cîști- gate, noi vom extinde în acest an suprafața de lucernă irigată la 224 hectare, iar în următorii ani cu încă 200 hectare, prin reamenajarea unui vechi sistem de alimentare cu apă pe care ne-am propus să-l punem în funcționare cu ajutorul organelor competente.în calitatea mea de inginer zootehnist al unității, mă străduiesc să-mi alătur eforturile celor ale membrilor cooperatori să-i îndrum pentru ca munca să le devină mai rodnică. Pentru aceasta, avem deosebite condiții. Personal, primesc un sprijin prețios din partea consiliului de conducere al cooperativei care mi-a creat condiții bune de viață și muncă. Mă bucur de încrederea și aprecierea cooperatorilor din Făcăeni și mă străduiesc să răspund acestei încrederi, să fiu demn de ea.înființarea uniunilor raionale, regionale și a Uniunii

Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție creează posibilitatea întrajutorării cooperativelor noastre în multiplele sectoare de activitate. Propun să se înființeze, la nivel de raion sau regiune, întreprinderi in- tercooperatiste de fabricare a furajelor combinate ce va contribui indiscutabil al dezvoltarea zootehniei în cooperativa noastră și în alte unități.
Cuvîntul tovarășului 

Giăn Du Hoan, 
ambasadorul R. P. D. Coreene la București

Stimați tovarăși delegați, Tovarăși și prieteni, Participînd din însărcinarea C.C. al Partidului Muncii din Coreea la Congresul de constituire a Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție din România, sînt deosebit de bucuros că pot să vă transmit dv. călduroase felicitări.Permiteți-ani, de asemenea, să adresez tuturor tovarășilor delegați un salut frățesc din partea Consiliului pentru agricultură și a Comitetului Central al Uniunii oamenilor muncii din agricultura Republicii Populare Democrate Coreene.Prin Congresul dv. transmit totodată țăranilor muncitori și tuturor membrilor cooperatori din Republica Socialistă România salutul călduros, tovărășesc al tuturor țăranilor muncitori și al membrilor cooperatori din R. P. D. Coreeană.Am ascultat cu o atenție deosebită cuvîntarea rostită de tovarășul 'Nicolae Ceaușescu, precum și celelalte rapoarte și discuții.Harnicii țărani din România, moștenitori ai unei vechi și strălucite tradiții în producția agricolă, au obținut, sub conducerea justă a P.C.R., învingînd toate greutățile ivite în calea lor, succese strălucite în transformarea socialistă a agriculturii și în construirea agriculturii socialiste bogate și înaintate.Prin încheierea în 1962 a cooperativizării agriculturii la satele României au fost lichidate pentru totdeauna bazele exploatării și sărăciei, iar astăzi, țăranii din România duc o viață fericită și îmbelșugată.In prezent, în satele României se desfășoară cu succes procesul de mecanizare, chimizare și de irigare a agriculturii, cresc continuu forțele de producție în agricultură.Avîntul producției agricole, întărirea și dezvoltarea bazei tehnico-materiale a agriculturii nu pot fi concepute decît în strînsă legătură cu politica de industrializare a Partidului Comunist Român.Pentru a întări cooperativele agricole de producție din punct de vedere economic și organizatoric, pentru a ridica producția agricolă a țării și pentru a mări proprietatea obștească, partidul și guvernul român au creat o puternică bază industrială, capabilă să ajute multilateral cooperativele agricole de producție.Folosind aceste ajutoare în mod chibzuit, numeroasele cooperative agricole de producție au acumulat o experiență bogată în organizarea și conducerea economiei cooperatiste, obținînd an de an succese tot mai mari în ridicarea producției și a nivelului de trai al membrilor cooperatori.Asemenea succese și experiență sînt rezultatul politicii agrare juste și al conducerii încercate a Partidului Comunist Român, sînt rezultatele muncii și luptei perseverente a țăranilor cooperatori din România.Poporul coreean și toți oamenii muncii din agricultura țării noastre prețuiesc succesele strălucite obținute de țăranii muncitori din România, prin traducerea în viață a politicii agrare promovate de partid și, bucurîn- du-se de succesele dv. ca de succesele lor proprii, vă adresează cele mai cordiale felicitări.Istoricul Congres al IX-lea al P.C.R. a trasat sarcini deosebit de importante cu privire la îmbunătățirea conducerii și planificării agriculturii socialiste din România. Acestea sînt probleme majore și cerințe firești ale dezvoltării agriculturii românești.Pentru a soluționa aceste probleme, în raportul cu privire la îmbunătățirea conducerii și planificării agriculturii prezentat la Plenara C.C. al P.C.R. din 11—12 noiembrie 1965, tov. Nicolae Ceaușescu a subliniat în mod just și la timp această cerință firească de constituire a Uniunii Naționale a Coopera

Ca specialist ce lucrez de peste șapte ani în cîmpia mănoasă a Bărăganului, avînd în inimă și suflet prețioasele indicații izvorîte din expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., mă angajez să depun toate eforturile mele pentru a sprijinii cooperativa din Făcăeni în toate domeniile de activitate.

tivelor Agricole de Producție.înființarea Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție constituie un eveniment de mare însemnătate istorică în întărirea și dezvoltarea continuă a bazei tehnico-materiale a agriculturii, în îmbunătățirea continuă a muncii de conducere și de planificare a agriculturii din România și în ridicarea nivelului de viață și bunăstării cooperatorilor.Noi sîntem ferm convinși că constituirea acestei uniuni va juca un rol important în soluționarea tuturor problemelor majore de actualitate ale dezvoltării economiei agricole socialiste din România și că in activitatea sa de viitor Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție va obține rezultate strălucite.Tovarăși,Problema agrară și problema țărănimii ocupă un loc deosebit de important în revoluție.Partidul Muncii din Coreea a acordat și acordă o mare însemnătate soluționării acestei probleme în țara noastră.în această privință, tezele tovarășului Kim Ir Sen cu privire la „problema agriculturii socialiste din țara noastră" constituie un document-program de aplicare în mod creator a teoriei mar- xist-leniniste la realitățile concrete ale țării noastre.în prezent, în satele din țara noastră se desfășoară cu succes revoluția tehnică, ideologică și culturală, principale sarcini ale tezelor, iar prin acordarea unui ajutor activ de către întregul nostru partid și popor, cresc necontenit forțele de producție în agricultură.Stabilind la timp măsuri în vederea constituirii Uniunii oamenilor muncii din agricultură, corespunzător noilor cerințe și realități și consolidând puternic această organizație, partidul nostru a creat un factor sigur prin care poate să organizeze și să mobilizeze cu succes oamenii muncii din agricultură la îndeplinirea sarcinilor trasate în teze.Avînd organizația ei revoluționară de masă — Uniunea oamenilor muncii din agricultură — participînd la viața acestei organizații, țărănimea noastră cooperatistă s-a putut înarma și mai mult cu ideologia comunistă și a devenit într-un timp scurt adevăratul constructor al satelor socialiste, cu un înalt nivel de viață și de cultură.Sistemul conducerii de tip industrial aplicat nu de mult în agricultura țării noastre, înfăptuit prin Comitetul de conducere al gospodăriilor agricole colective care există în fiecare raion din țara noastră și-a demonstrat superioritatea și viabilitatea în soluționarea problemelor generale ale construirii agriculturii socialiste.Astăzi, în țara noastră se întărește și se dezvoltă continuu baza tehnico-materială a agriculturii socialiste, iar cu ajutorul industriei grele puternice, forțele de producție din agricultură cunosc un avînt fără precedent.Toate aceste succese au fost obținute datorită justeței liniei partidului și conducerii înțelepte a tovarășului Kim Ir Sen cu privire la construirea economiei naționale de sine stătătoare, datorită spiritului de a face totul prin propriile forțe.în prezent, întregul popor coreean, întărind tot mai puternic baza democratică revoluționară în partea de nord a republicii, acordă sprijin activ compatrioților noștri din Coreea de sud — care se ridică la luptă pentru salvarea țării, împotriva imperialiștilor americani și japonezi și care duc o luptă națională, fermă pentru reunificarea patriei noastre, pentru alungarea trupelor americane din Coreea de sud și pentru in- depedență.Tovarăși,Frăția profundă și relațiile de prietenie și colaborare statornicite între popoarele coreean și român se întăresc și se dezvoltă pe zi ce trece.Aceste legături de prietenie și colaborare bazate pe principiile internaționalismului proletar se vor întări și dezvolta tot mai mult și în viitor și vor contribui la creșterea puterii lagărului socialist.în încheiere, permiteți-mi să urez mari succese lucrărilor Congresului și să-mi exprim convingerea că sarcinile trasate de cel de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român în domeniul agriculturii vor fi îndeplinite cu succes.Trăiască prietenia și coeziunea trainică dintre poporul coreean și poporul român.

Cuvîntul tovarășului
Vasile Malinschi,
guvernator al Băncii Naționale

Măsurile inițiate de partidul nostru, a spus vorbitorul, au găsit un ecou profund în rîndurile țărănimii, care vede în politica partidului oglindirea propriilor ei interese și năzuințe.După cum s-a arătat, un sprijin substanțial a fost a- cordat sectorului agricol cooperatist prin credite. în noile condiții se întrevăd reale posibilități de lărgire a sferei creditului pentru întreprinderi cooperatiste ca : unități de prelucrare a produselor agricole, spații de depozitare, fabrici de furaje, ateliere de reparații, secții auxiliare și alte unități de interes și folos comun. O dată cu îmbunătățirea sistemului de credite acordate cooperativelor agricole, măsuri importante și eficiente au fost luate pe linia acordării avansurilor pentru valorificarea producției agricole. In același timp, cea mai mare parte a operațiilor de încasări și plăți se efectuează tot mai mult de către cooperativele agricole prin conturile deschise la unitățile Băncii Naționale. Păstrarea disponibilităților bănești la bancă garantează buna lor gospodărire și ușurează efectuarea de încasări și plăți în relațiile cu celelalte unități socialiste. în continuare corbitorul a spus : Se poate menționa ca un aspect calitativ nou în dezvoltarea cooperativelor agricole preocuparea tot mai vădită și tot mai largă pe care, cu sprijinul și sub îndrumarea organelor locale de partid și de stat, o manifestă conducerile cooperativelor, cadrele tehnice de specialitate, contabilii șefi față de urmărirea indicatorilor financiari, controlului ges tiunii, bunei gospodăriri a fondurilor bănești, îmbinării judicioase a aspectelor agrotehnice cu cele economice.Cu toate acestea, măsurile care s-au luat pe linia aducerii la zi a evidenței contabile, inventarierii fondurilor cooperativelor, efectuării în condiții mai bune a reviziilor periodice, întocmirii dărilor
Cuvîntul tovarășului 

Czege Alexandru, 
delegat al cooperativei agricole 

„Drapelul Roșu" din Salonta, regiunea Crișana

Harnicii noștri cooperatori români și maghiari, de toate vîrstele, înfrățiți în muncă, folosind tot mai mult condițiile economice și naturale specifice unității noastre, au obținut, cu sprijinul multilateral al partidului și statului nostru, rezultate însemnate. Astfel, în anul 1965 am realizat la hectar 2 200 kg de grîu, 2 370 kg de porumb, 28 00d kg de sfeclă de zahăr, 5 600 kg de cînepă etc.Au crescut mult efectivele de animale, precum și producțiile acestora.în anul trecut noi am obținut 2 096 litri de lapte de la o vacă furajată, 5,30 kg de lină de la o ovină tunsă, 125 de ouă de la o găină. Valoarea averii obștești a crescut de la 6 miloane lei cît era în a- nul 1959 la peste 17 000 000 lei în anul 1965. Veniturile bănești s-au ridicat la aproape 12 000 000 lei, revenind 395 000 lei la 100 hectare de teren a- gricol.Planul nostru de măsuri tehnico-organizatorice, aprobat de adunarea generală în vederea realizării producțiilor planificate în anii următori, prevede între altele : irigarea a 500 ha, din care numai în anul 1966 vom realiza 265 ha. Vom acorda o importanță deosebită irigării culturilor furajere valoroase și de mare productivitate și vom construi o seră pentru producerea legumelor pe o suprafață de trei ha.Sectorul avicol se va extinde și mai mult în cooperativa noastră prin construirea în 

de seamă anuale și dezbaterii temeinice a tuturor problemelor gospodărești în cadrul adunărilor generale au scos la iveală însemnate rezerve interne și în acest domeniu.în această ordine de idei vorbitorul a arătat că pe lingă cei 4 600 contabili șefi, școlarizați de stat, cei aproape 20 000 de contabili, casieri, magazineri și socotitori al căror aport la o tot mai chibzuită gospodărire a fondurilor materiale și bănești a cooperativelor agricole poate fi fără îndoială considerabil activizat și multiplicat. în a- ceastă privință deși rolul primordial revine și în acest domeniu Uniunilor cooperatiste, lucrătorii Băncii Naționale se angajează, ca și pe viitor să nu precupețească eforturile pentru sprijinirea susținută a cooperativelor agricole de producție și a noilor organe cooperatiste în ceea ce privește buna gospodărire a resurselor lor materiale și bănești, asigurarea eficienței economice a investițiilor, finanțarea bancară a valorificării produselor agricole.După ce a subliniat caracterul și rolul pe care îl au uniunile cooperatiste, adunările generale ale țăranilor cooperatori în folosirea tot mai judicioasă a resurselor materiale și bănești ale cooperativelor agricole, vorbitorul a spus : La factorii chemați să contribuie la ridicarea, intensificarea și diversificarea producției agricole, ia dezvoltarea ei multilaterală, la asigurarea unor randamente tot mai mari, se adaugă și Consiliul Național al Cercetării Științifice, în cadrul căruia o secție specială și alte secții conexe se ocupă de problemele măririi aportului științei și tehnicii la dezvoltarea producției agricole. Atenția pe care o acordă conducerea partidului dezvoltării continue a cercetărilor științifice constituie o nouă chezășie a creșterii aportului științei și în această ramură vitală a economiei naționale. Ca niciodată, avem condiții și mijloace pentru a realiza și în domeniul agriculturii cea mai strînsă și mai rodnică legătură între știință și practică.Realizarea sarcinilor care stau în fața agriculturii noastre și îndeosebi a celor care se ridică în prezent în fața cooperativelor agricole de producție va constitui un nou pas pe calea dezvoltării intensive și multilaterale a agriculturii, pe calea creșterii producției agricole, a veniturilor și a bunăstării materiale și culturale a poporului.

cursul acestui an a unei hale moderne de ouat, complet mecanizată, cu o capacitate de 12 000 găini-matcă. Pînă în anul 1970 ne-am prevăzut construirea a încă trei hale de ouat, cu o capacitate totală de circa 50 000 găini-matcă.Dezvoltarea puternică a cooperativei noastre în anii cincinalului — a spus în continuare vorbitorul — rezultă și din aceea că valoarea producției globale va crește de la 18 milioane lei în 1965 la peste 25 milioane lei în 1970.în adunarea generală care a avut loc la începutul acestui an, membrii cooperatori au a- probat din toată inima conținutul proiectelor de statut dezbătute, și-au exprimat a- deziunea deplină de afiliere la Uniunea raională a cooperativelor agricole.în cele ce urmează aș vrea să mă refer la unele prevederi ale proiectului de statut al Casei de pensii.Noi vedem în modul de rezolvare a acestei importante probleme sociale, care a frămîntat ani de-a rîndul satul românesc, grija Partidului Comunist Român și a statului nostru socialist, pentru a ne asigura o bătrînețe liniștită. De aceea, adunarea generală a cooperativei noastre a aprobat în unanimitate proiectul de statut al Casei de pensii și ne-am angajat să plătim cu regularitate contribuția de 3,5 la sută din producția globală Ia formarea fondului de pensii, care în acest an reprezintă suma de 640 000 lei.Nu de mult, țăranii cooperatori din Salonta au avut marea cinste de a avea în mijlocul lor ca oaspeți pe înalții conducători de partid și de stat, cu ocazia vizitei pe care au făcut-o în regiunea Crișana. Aceste clipe fericite, discuțiile purtate cu membrii cooperatori, vor rămîne neșterse în amintirea noastră. Indicațiile prețioase ce le-am primit cu această ocazie din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășului Ion Gheorghe Maurer constituie un imbold în munca noastră de zi cu zi pentru traducerea în viață a hotărîri- lor Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Român.

Cuvîntul tovarășului
Sugarragcia

șeful delegației

Onorat președinte,Dragi prieteni și tovarăși,îngăduiți-mi, în primul rînd, să transmit din partea oamenilor muncii din uniunile a- gricole ale Republicii Populare Mongole un salut fierbinte și frățesc primului Congres al cooperativelor agricole din Republica Socialistă România.Privim cu multă bucurie marile succese ale poporului român, obținute sub conducerea înțeleaptă a partidului și guvernului, în transformarea socialistă a agriculturii, în ridicarea nivelului de trai material și cultural al populației prin intensificarea producției agricole .Sîntem, de asemenea, profund încredințați că hotărîrile primului Congres al cooperativelor agricole de producție din România vor avea un rol deosebit în întărirea cooperativelor agricole, în sporirea producției agricole, precum și în consolidarea continuă a prefacerilor socialiste la sate.Poporul mongol este profund convins că poporul român, sub conducerea gloriosului Partid Comunist Român și a Comitetului Central în frunte cu tovarășul Ceaușescu, spriji- nindu-se pe realizările științei și tehnicii și pe inițiativa creatoare a poporului muncitor, va obține noi și mari succese în dezvoltarea economiei naționale și în felul acesta va ridica bunăstarea materială și culturală a populației și va întări forța lagărului nostru socialist. Prietenia și colaborarea între popoarele Mongoliei și României constituie o forță creatoare în opera de dezvoltare a economiilor naționale ale țărilor noastre.Poporul nostru, sub conducerea Partidului Popular Revoluționar Mongol, aplicînd în mod creator marea învățătură a lui Lenin, a încheiat în anul 1959 colectivizarea gospodăriilor individuale de arați, pe baza liberului consimțămînt, transformîndu-le în mari gospodării socialiste.Asemenea probleme importante, ca întărirea economico- organizatorică a uniunilor a- gricole, sporirea rentabilității lor, creșterea nivelului material de trai al oamenilor muncii din agricultură, s-au aflat și se află permanent în centrul atenției partidului și guvernului nostru.
Cuvîntul tovarășului

Dumitru Dinișor,
delegat al cooperativei agricole 

din comuna Goicea Mare, regiunea Oltenia

Am venit aici dintr-un sat de pe meleagurile Olteniei, care pe vremuri era aproape necunoscut, și unde mizeria, exploatarea și neștiința de carte apăsau ca o povară grea asupra celor peste 3 000 de locuitori.Cel ce încearcă să facă o comparație cu prezentul poate să-și dea seama că viața satului s-a schimbat din temelie.După ce a înfățișat un tablou bogat al dezvoltării și întăririi coperativei, vorbitorul a spus :In cele ce urmează aș vrea să mă refer în cîteva cuvinte la prevederile articolului 4 din proiectul de statut al cooperativei agricole de producție, care după cum știți, reglementează modul în care se atribuie loturile în folosință personală familiilor de cooperatori. Cu privire la acest articol s-au făcut multe propuneri și s-au purtat multe discuții, mai ales după completarea pe care a făcut-o comisia de organizare și care s-a publicat în ziare. Eu mă declar întrutotul de acord cu prevederea din statut, ca lotul în folosință personală să fie în mărime de pînă la 30 ari, deoarece pămîntul care ne asigură veniturile din cooperativă trebuie păstrat și gospodărit cu grijă. Considerăm că atribuirea loturilor în folosin

Cedendorjin,
R. P. MongoleCa urmare, s-au realizat o serie de importante măsuri, a- vînd drept scop creșterea1 efectivului de animale și sporirea productivității acestora, asigurarea bazei furajere și alimentării cu apă, necesare zootehniei, ridicarea prețurilor de colectare la produsele animaliere. Statul acordă credite pe termen scurt și lung, contribuind prin aceasta la crearea bazei tehnico-materiale pentru producția agricolă.Sporirea cointeresării materiale a membrilor uniunilor a- gricole, asigurarea uniunilor cu cadrele necesare, mijloace tehnice și mașini agricole, au dus la creșterea rentabilității uniunilor agricole, devenind puternice pîrghii economice în creșterea producției agricole.Cu forțele și mijloacele statului au fost organizate, în vederea deservirii uniunilor a- gricole, stațiuni de mașini și tractoare și stațiuni de stat pentru animale de rasă, ceea ce va avea un rol important în promovarea realizărilor științei și tehnicii în agricultura republicii noastre.Ca urmare a măsurilor a- mintite mai sus, uniunile a- gricole s-au întărit și a crescut mult nivelul de trai al membrilor uniunilor. în prezent, 76 la sută din efectivul de animale constituie proprietatea obștească a uniunilor a- gricole. Uniunile agricole livrează statului 84 la sută din întreaga cantitate de carne și 76 la sută din întreaga cantitate de lînă ce se contractează în republică. In ultimii ani, veniturile bănești ale uniunilor agricole au sporit de 2,4 ori, iar fondurile de bază de 3 ori.Poporul nostru înfăptuiește cu succes cel de-al treilea plan cincinal de dezvoltare a economiei naționale a țării noastre. Planul de creștere a șeptelului de animale în țară a fost îndeplinit în proporție de 104 Ia sută, iar efectivul de animale a ajuns la finele finului 1965 la 23,8 milioane capete. La noi se dezvoltă cu succes sectorul producției vegetale, și drept urmare necesarul de cereale al țării se asigură pe seama producției interne. In anul 1965, producția globală de cereale a fost de 22,2 milioane puduri ; în felul acesta pe cap de locuitor au revenit 20,1 puduri de cereale.Prietenia și colaborarea dintre popoarele noastre, cuceririle socialiste ale popoarelor noastre au o importanță excepțională în dezvoltarea economiei naționale și a producției agricole în special.Dragi tovarăși,Vă urez mari succese în construcția socialistă a agriculturii, în ridicarea nivelului bunăstării materiale și culturale a poporului muncitor.Să se întărească și în viitor prietenia veșnică și colaborarea dintre Republica Populară Mongolă și Republica Socialistă România !

ță personală după criteriul participării la muncă — așa cum se prevede în statut — este cel mai drept criteriu.Considerăm, de asemenea, că este bine să poată deține în continuare loturile pe care le au în folosință acele familii care la înscriere au adus pămînt în cooperativă, locuiesc în sat, indiferent de funcția și locul unde muncesc.Și la noi în sat sînt oameni care și-au adus pămîntul în cooperativă, dar lucrează ca tractoriști, muncitori la gospodăria agricolă de stat, învățători și alții. Ei trăiesc cu noi în sat și, pe bună dreptate, li s-au acordat loturi de pămînt în folosință personală. Datoria noastră este să atragem la activitatea cooperativei brațele de muncă disponibile din familiile lor. Sîntem convinși că procedînd astfel și membrii acestor familii își vor aduce o contribuție la dezvoltarea cooperativei.Faptul că adunarea generală stabilește mărimea lotului, în funcție de situația concretă și modul de folosință a terenului, mărește răspunderea noastră în buna păstrare și gospodărire a pămîntului proprietate obștească.în încheiere, delegatul cooperativei agricole de producție din comuna Goicea Mare a făcut cîteva propuneri. Pentru a amenaja suprafețe cît mai mari în vederea irigării — a spus el — este nevoie să se asigure la nivelul regiunii proiectarea și executarea lucrărilor de irigații, în scopul folosirii raționale a resurselor de apă locale. Vorbitorul a propus să se studieze înființarea unei publicații care să trateze probleme ce interesează bunul mers al u- niunilor cooperatiste și al cooperativelor agricole de producție, să prezinte sfaturi pentru cooperatori în vederea generalizării experienței cooperativelor fruntașe si alt» probleme ce interesează țărănimea cooperatistă.



LUMILE CONGRESULUI COOPERATIVELOR AGRICOLE DE PRODUCȚIE
Comitetul Executiv al Consiliului 

Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție

CHEMARE

Comitetul Executiv al Consiliului U- niunii Naționale a Cooperativelor A- gricole de Producție : Alexe Eugen, Ar
gint Marin, Bulgărea Aurel, Borza Va- 
sile, Cojocaru Gherghina, Dușa Victor, 
Dumitru Alexandru, Gergely Ladislau, 
Gligor Virgil, Hudițeanu Nicolae, Ifto- 
di Constantin, Ionescu Stelian, Matei 
Ștefan, Moldovan Cazimir, Nicolae Ion, 
Oprea loan, Robu Petru, Ștefan Nico
lae, Schopp Laurențiu, Șerban Con
stantin, Tudose Dumitru, Uborny Mi
hai, Vilcu Vasile, Vaida Vasile, Zidaru 
Maria.Membri supleanți: Bancsik Barna 
Laszlo, Bîrliga Mihai, Sandu Marilena, 
Spătărelu Ion.Biroul Permanent al Comitetului Executiv: Alexe Eugen, Bulgărea

Aurel, Dușa Victor, Iftodi Constantin, 
Ionescu Stelian, Matei Ștefan, Moldovan 
Cazimir, Robu Petru, Șerban Constan
tin, Ștefan Nicolae, Uborny Mihai, Vai
da Vasile, Vilcu Vasile.Consiliul Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție a ales ca președinte pe tovarășul Vilcu Vasile.Prim-vicepreședinți ai Comitetului Executiv : Alexe Eugen, Vaida Vasile, 
Ștefan Nicolae.Vicepreședinți : Bulgărea Aurel, If
todi Constantin, Ionescu Stelian, Dușa 
Victor, Uborny Mihai, Zidaru Maria, 
Tudose Dumitru.Plenara a desemnat ca membri ai Comitetului Casei de Pensii a Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție pe următorii tovarăși: Apos-

tolescu Ioan, Coman Ioan, Costăchescu 
Ion, Dumbravă Traian, Dumbravă Io- 
viță, Enache Ion, Iakab Vasile, Ivan 
Zamfir Chiriceanu, Kraus Gheorghe 
Mihail, Mihăilescu Bereanu Severin, 
Neagoe Ștefan, Nistor Maria, Popescu 
Titus, Tudor Lucia, Vaida Vasile.Ca președinte al Comitetului Casei de Pensii a fost desemnat tovarășul 
Vaida Vasile, iar ca vicepreședinți tovarășii : Coman Ion, Neagoe Ștefan și 
Nistor Maria.în ședința de constituire a Comisiei de Revizie a Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție a fost ales ca președinte tovarășul Vinti- 
lă Marin, iar ca vicepreședinți tovară

șii Hatos Emil și Costa Lucreția.

Discuții la problemele cuprinse 
în ordinea de zi

Cuvîntul tovarășului 
Tiberiu Mureșan, 
delegat al Uniunii regionale 

a cooperativelor agricole București

Călăuzindu-se după prețioasele indicații date de partid, Institutul de cercetări pentru cereale și plante tehnice de la Fundulea, a spus vorbitorul, a abordat în tematica sa de cercetare unele din problemele de bază ale a- griculturii.Datorită cercetărilor efectuate și a lucrărilor întreprinse în domeniul ameliorării plantelor și a producerii de sămînță a fost posibilă, în- tr-un timp foarte scurt, înlocuirea aproape totală a soiurilor și populațiilor locale de porumb și grîu cu hibrizi dubli și soiuri de înaltă productivitate. Rezultate asemănătoare s-au obținut și la culturile de floarea-soarelui, sfeclă de zahăr, fasole, mazăre și altele, la care au fost create soiuri productive, care sînt pe cale de a fi generalizate în producție. După ce s-a referit și la alte succese obținute în munca de cercetare științifică vorbitorul a spus : Așa cum reiese din expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, pe care am ascultat-o cu deosebit interes, cercetătorilor le revin sarcini importante în perioada care urmează. Sporirea cantităților de îngrășăminte chimice, îmbunătățirea continuă a sistemului de lucrare a solului și extinderea irigațiilor în toate zonele țării, impun intensificarea eforturilor noastre, ale cercetătorilor, pentru crearea unor noi soiuri, care să valorifice într-un grad înalt agrofondul superior care va fi asigurat.într-un timp scurt, institutul nostru va pune la dispoziția unităților agricole hibrizi simpli de porumb, cu un mare potențial de producție, adaptați în special pentru cultura irigată. Pentru folosirea în furajarea păsărilor a unui porumb mai bogat în proteină și în special în carotină, se vor extinde în cultură hi

brizi cu bobul sticlos, care sînt valoroși în același timp și pentru alimentația populației.Intensificarea culturii griului, impune extinderea în cultură a unor soiuri rezistente la cădere și boli, de o calitate superioară și mai precoce decît soiurile productive existente astăzi în cultură. în acest scop dezvoltăm și lucrările pentru crearea hibrizilor de grîu.La floarea-soarelui, există încă multe rezerve pentru sporirea potențialului de producție prin extinderea în cultură a unor hibrizi mai productivi și cu un conținut mai mare de ulei decît soiurile ra- ionate în prezent.Pentru sporirea producției de zahăr la hectar, vom sprijini generalizarea în cultură a formelor de sfeclă de zahăr poliploide, iar prin intensificarea lucrărilor de ameliorare a sfeclei de zahăr se va putea trece la o nouă etapă, în care producția va beneficia de hibrizi dubli, poliploizi și monogermi.O sarcină de mare importanță care ne revine este a- ceea de a lichida într-un timp cît mai scurt cu rămînerea în urmă în domeniul ameliorării cartofului, cultură la care trebuie să creăm, soiuri mai productive, mai rezistente la boli, specializate pentru diferite scopuri în care acestea se utilizează.Sarcini mari avem și în domeniul agrotehnicii, în special cu privire la extinderea chimizării, unde cercetătorii trebuie să precizeze modul cel mai rațional de folosire a îngrășămintelor etc. Pe linia dezvoltării colaborării dintre institutul nostru și institutele de cercetări chimice, vom experimenta noi substanțe chimice, utile pentru agricultură, în special pentru combaterea chimică a buruienilor, a bolilor și dăunătorilor.Dată fiind importanța mare pe care o are irigarea în sporirea producției la hectar, vom dezvolta în continuare cercetările cu privire la tehnica culturilor irigate. Experiența pe care o avem în acest domeniu va putea contribui la precizarea modului de exploatare intensivă a terenurilor amenajate pentru irigare.în încheierea cuvîntului său, vorbitorul și-a exprimat convingerea că prin înființarea uniunilor cooperatiste se creează condiții mai bune de răspîndire și aplicare operativă a rezultatelor cercetărilor științifice în practica a- gricolă.

ani și rezultatele nu s-au lăsat așteptate. în prezent toți membrii cooperativei noastre participă la lucru și sînt cointeresați în obținerea de producții tot mai mari.La realizările noastre, un a- port însemnat l-au adus specialiștii din cooperativă, care au desfășurat o muncă rodnică de îndrumare privind a- plicarea complexului de măsuri agrozootehnice și ridicarea nivelului de cunoștințe profesionale ale cooperatorilor. Învățămîntul agricol de masă, casa-laborator, cîmpurile demonstrative, schimburile de experiență și legătura directă cu stațiunea experimentală Lovrin au constituit pentru noi un sprijin efectiv în creșterea producției agricole.După cum se știe, în afara venitului realizat ca urmare a muncii depuse în cooperativa agricolă, țăranii cooperatori mai obțin venituri și din lotul primit în folosință. Ex- primîndu-și acordul cu prevederile proiectului de statut al cooperativei agricole de producție referitoare la atribuirea Iotului în folosință, vorbitorul a subliniat însemnătatea acestora prin exemplificări din cadrul unității.Foarte justă — a menționat vorbitorul — este prevederea din proiectul de statut, ca a- tribuirea de noi loturi să se facă nu prin micșorarea suprafeței agricole din folosința obștească, ci numai prin redistribuirea terenurilor aflate în prezent în folosința membrilor, deoarece proprietatea obștească reprezintă sursa hotă- rîtoare de cîștig a membrilor cooperativei.Din prevederile articolului 4 al proiectului de statut al cooperativei agricole se desprind clar criteriile după care vor trebui atribuite în viitor loturile în folosință — și a- nume în funcție de participarea la muncă a țăranilor cooperatori.Cooperatorii noștri au apreciat ca justă completarea făcută de comisia de organizare, eu familiile de cooperatori, care au adus pămînt în cooperativă și locuiesc în sat, dar

lucrează în alte instituții și întreprinderi, să dețină în continuare loturile pe care le au în prezent. Considerăm că această prevedere reglementează o situație reală, de fapt, existentă în satele noastre. După cum știm, în cooperativa agricolă s-au înscris și unii membri care în momentul respectiv erau salariați, sau au devenit după aceea salariați. Aceștia și-au adus în cooperativă pămîntul și alte mijloace de producție, deți- nînd loturi în folosință în mărimea stabilită de adunarea generală.In această situație se găsesc mecanizatorii din S.M.T., muncitorii din gospodăriile de stat, învățătorii și alți salariați. însă nu trebuie uitat faptul că aceștia lucrează într-un sector sau altul al economiei naționale, aducîndu-și fiecare contribuția pe locul său de muncă la dezvoltarea țării noastre. Mai mult, ei trăiesc în sat cu noi, mulți sprijină activitatea cooperativei, iau parte la viața satului. Lipsa de lot în folosință i-ar transforma în simpli consumatori de produse agroali- mentare, or, de pe loturi, ei ar putea să obțină o bună parte din produsele necesare traiului.Ținînd seama de asemenea considerente, adunarea noastră generală a aprobat în u- nanimitate înțeleaptă prevedere cu privire Ia menținerea loturilor în folosință de către cei pe care i-am menționat.Am ascultat delegați din Dobrogea și Bărăgan, din Maramureș și Suceava, din toate regiunile țării. Auzin- du-i vorbind mi s-a umplut inima de bucurie. I-am privit pe fiecare și mi-am zis: iată cum au crescut țăranii noștri.Da, tovarăși! Nu au crescut numai recoltele, au crescut și cei de le făuresc. Cel care ne-a sădit în inimi încrederea în forțele noastre, cel- care ne-a călăuzit pe drumul demnității este partidul nostru comunist, sub al cărui steag pășim cu încredere mereu înainte, mereu mai sus !
Cuvîntul tovarășului 

Petre Ghelase, 
delegat al cooperativei agricole Romanu, 

regiunea Galați

Cuvîntul tovarășului 
Viorel Uibaru,
Erou al Muncii Socialiste, 

delegat al cooperativei agricole Lenauheim, 
regiunea Banat

Cooperativa din Lenauheim, care se află în al 17-lea an de existență, se prezint? la acest Congres cu rezultate care demonstrează drumul ascendent pe care l-a parcurs.

Doresc să exemplific aceasta cu producțiile anului trecut, care au depășit cu mult media anilor precedenți. De pildă, la grîu noi am avut o recoltă de 3 632 kg la hectar pe suprafața de 500 ha, la porumb— de 5 563 kg la hectar, pe 600 ha, iar la sfecla de zahăr— de 40 000 kg la hectar pe cele 170 ha.Acestea sînt rezultatele măsurilor luate de consiliul de conducere, care s-a preocupat îndeaproape de perfecționarea continuă a organizării muncii, de folosirea rațională a forței de muncă, și a mijloacelor de care dispunem. Un stimulent deosebit în sporirea producției a fost aplicarea consecventă a retribuirii suplimentare. în anul 1965, noi am acordat drept retribuție suplimentară 124 tone de cereale și 491 000 de lei. Aplicăm această metodă de mai mulți

îndeplinesc munca de președinte al cooperativei agricole de producție din Romanu, regiunea Galați, de aproape 15 ani. în acest timp, împreună cu cooperatorii din comună, am simțit zi de zi sprijinul permanent al partidului pentru a întări mereu cooperativa noastră, am văzut cu ochii cum s-a concretizat politica partidului de dezvoltare continuă a bazei tehnîce-mate- riale a agriculturii, datorită căreia putem să aplicăm metodele științifice de sporire a producției.In ultimii ani producția medie la grîu și Ia porumb a fost de peste două ori mai mare față de cea realizată înainte de cooperativizare.Avem, de asemenea, un sector zootehnic dezvoltat care în anul trecut ne-a adus venituri de aproape 3 milioane lei.Fondul de bază la suta de hectare se ridică acum la a- proape 230 000 lei, iar averea obștească Ia peste 285 000 lei. Sporurile de producție, dezvoltarea averii obștești s-au răsfrînt, cum era și firesc, în creșterea veniturilor bănești ale membrilor cooperatori. în 
1965 s-au repartizat la ziua-

muncă aproape 41 lei, din care 24 lei „bani-gheață“, cum se spune. La cooperativa de consum din sat s-au vîndut mărfuri în valoare de 7 748 000 lei, ceea ce înseamnă dublu față de realizările din 1960.Membrii cooperativei agricole de producție din comuna Romanu, au primit cu un deosebit interes măsurile menite să asigure progresul continuu al agriculturii noastre socialiste și sporirea aportului țărănimii cooperatiste, la avîntul economiei naționale, la creșterea bunăstării poporului.în adunările generale, în conferințele pentru constituirea uniunilor raionale și regionale, aici, la acest Congres, — a spus în continuare vorbitorul — am hotărît măsuri importante care să contribuie la sporirea producției agricole, la dezvoltarea a- griculturii noastre cooperatiste. Primul pas în înfăptuirea acestor hotărîri îl facem acum, în această primăvară, o dată cu începerea campaniei agricole. întorși a- casă, noi vom face cunoscute tuturor cooperatorilor, măsurile adoptate de Congres, experiența cooperativelor, care a fost împărtășită din plin aici. Vom porni cu elan și hărnicie, cu toată puterea noastră de muncă, la pregătirea în cele mai bune condiții a psmîntuluL vom folosi numai semințe valoroase, ne vom organiza cît mai bine munca, pentru a pune o bază trainică unei producții ridicate. Sînt ferm convins că noi putem să realizăm acest lucru pentru că avem o experiență bogată, acumulată în decursul anilor, avem la îndemînă mai multe tractoare, mașini, semințe, avem sprijinul permanent al organelor de partid, al consiliului agricol, al uniunii cooperatiste și al specialiștilor.

TOVARĂȘI COOPERATORI!
OAMENI AI MUNCII DIN AGRICULTURA !

DRAGI TOVARĂȘI,

Noi, cei 5 500 de delegați ai cooperativelor agricole de pe 
întreg cuprinsul țării, întruniți în zilele de 7—9 martie 
1966 in primul Congres al cooperativelor agricole din Repu
blica Socialistă România, adresăm țăranilor cooperatori din 
patria noastră, tuturor oamenilor muncii din agricultură, un 
înflăcărat îndemn la muncă pentru asigurarea unui puternic 
avînt agriculturii, pentru ridicarea satelor noastre pe noi 
trepte de cultură și civilizație.

Congresul cooperativelor agricole, eveniment de mare în
semnătate în viața întregii țări, va rămîne pentru totdeauna 
în istoria mișcării cooperatiste a țărănimii române ca înce
putul unei noi etape în dezvoltarea economică și organiza
torică a cooperativelor. El va da un nou imblod agriculturii 
cooperatiste, creșterii contribuției țărănimii la sporirea avu
ției naționale, la dezvoltarea multilaterală a patriei.

Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, în 
fața Congresului nostru reprezintă o nouă și grăitoare măr
turie a grijii permanente pe care partidul o manifestă pen
tru viața țărănimii. Ea conține o profundă și cuprinzătoare 
analiză a celor mai importante probleme ale muncii noastre, 
este un îndreptar sigur în înfăptuirea sarcinilor însufleți- 
toare stabilite de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist 
Român cu privire Ia continua dezvoltare a agriculturii 
noastre socialiste.

Congresul a exprimat deplina adeziune a țărănimii la pro
gramul elaborat de partid pentru dezvoltarea agriculturii, 
pentru continua înnoire a satelor, hotărîrea sa de a munci 
fără preget pentru a face țara noastră tot mai bogată, tot 
mai mîndră și mai puternică. ,

DRAGI TOVARĂȘI,

Sîntem cu toții părtași la marile prefaceri care schimbă 
neîncetat înfățișarea țării. Pretutindeni, oriunde ne îndrep
tăm privirea, ne întimpină roadele muncii entuziaste a 
poporului liber și stăpîn pe soarta sa. Sarcinile fundamentale 
ale planului de șase ani au fost îndeplinite cu succes, în
treaga economie se dezvoltă armonios, multilateral și echi
librat, într-un ritm ascendent. Viața ne arată că numai pe 
baza dezvoltării neîntrerupte a industriei noastre socialiste 
poate fi asigurat drumul spre progres al întregii țări, spre 
bunăstarea poporului.

O puternică dezvoltare a cunoscut agricultura socialistă. 
Congresul nostru a consemnat cu legitimă satisfacție că în 
anul 1965 s-a realizat cea mai mare recoltă de cereale din 
istoria țării. în aceeași măsură au fost subliniate rezultatele 
obținute în creșterea efectivelor de animale, in sporirea pro
ducției de lapte, carne și lină.

Cu toate că de la încheierea cooperativizării n-au trecut 
decît patru ani, cele mai multe din cooperativele noastre 
au obținut succese remarcabile în creșterea producției vege
tale și animale, în sporirea averii obștești și, pe această bază, 
a veniturilor cooperatorilor.

S-a schimbat din temelii situația economică și culturală 
a țărănimii, rolul său în societate. Socialismul a făcut din 
țărănimea cooperatistă o clasă stăpînă pe pămîntul care-1 
muncește și pe rezultatele eforturilor sale. împreună cu 
clasa muncitoare, de care este legată printr-o prietenie și 
alianță trainică, ea participă activ la conducerea treburilor 
statului, Ia făurirea noii istorii a patriei.

Satul nostru de azi oglindește progresele continue ale 
cooperativelor, ridicarea nivelului de trai al țărănimii. Fie
care a patra familie și-a clădit casă nouă, pe măsura cerin
țelor vieții de azi. Țăranii se îmbracă și se hrănesc mai 
bine, își mobilează casele mai frumos și mai bogat, își cum
pără tot mai multe mărfuri industriale. Prin școli, cămine 
culturale, biblioteci, valorile culturii socialiste devin bunuri 
de preț ale maselor de țărani.

Toate acestea dovedesc, cu forța de netăgăduit a faptelor, 
superioritatea orînduirii socialiste, a cooperativei agricole de 
producție — singura capabilă să asigure în cele mai bune 
condiții unirea eforturilor țărănimii pentru creșterea conti
nuă a producției, îmbinarea intereselor fiecărui țăran cu cele 
ale întregii societăți, făurirea unei vieți demne și îmbel
șugate.

Noi am simțit în acești ani de muncă unită sprijinul per
manent al statului socialist. Roadele politicii de industria
lizare a țării, promovate cu consecvență de partid și guvern, 
au influențat puternic viața și munca noastră. Crește an de 
an numărul de tractoare, mașini și utilaje, sporesc cantită
țile de îngrășăminte chimice și alte mijloace pe care statul 
Ie pune Ia dispoziția agriculturii.

Știm cu toții că marile schimbări din viața poporului, 
înfățișarea nouă a patriei sînt rodul alianței de nezdruncinat 
dintre clasa muncitoare și țărănime, al eforturilor unite ale 
oamenilor muncii români, maghiari, germani și de alte na
ționalități, al înfăptuirii politicii Partidului Comunist Român, 
politică profund realistă, care corespunde pe deplin intere
selor țărănimii, intereselor întregului popor.

Dînd glas gindurilor și simțămintelor țărănimii, Congresul 
nostru a exprimat recunoștința fierbinte față de Partidul 
Comunist Român, încrederea nestrămutată in politica sa, 
hotărîrea țărănimii cooperatiste de a munci fără a-și precu
peți eforturile pentru dezvoltarea agriculturii, pentru con
tinua ridicare a satului socialist, pentru progresul și prospe
ritatea patriei.

ȚĂRANI COOPERATORI,

Pentru a pune în valoare sprijinul acordat de stat, pentru 
a obține cît mai multe foloase de pe urma muncii în comun, 
am simțit nevoia unirii eforturilor cooperativelor noastre. 
Urmînd îndemnul partidului și acționînd pe baza mandatului 
primit din partea întregii țărănimi cooperatiste, Congresul 
nostru a hotărît crearea Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole — organ propriu de îndrumare și conducere a agri
culturii cooperatiste.

Congresul și-a exprimat deplina convingere că uniunile 
cooperatiste, a căror înființare a fost primită cu profund 
interes și aprobare unanimă de masele largi ale țărănimii, 
vor contribui la îmbunătățirea întregii activități a coopera
tivelor, la sporirea producției agricole. Constituirea uniunilor 
cooperatiste creează condiții tot mai bune pentru soluționa
rea multiplelor probleme economice și sociale ce apar în 
munca cooperativelor, pentru încadrarea în mod armonios a 
agriculturii cooperatiste în procesul general de dezvoltare a 
economiei naționale, ridică pe o treaptă nouă alianța mun
citorilor și țăranilor, dezvoltă democrația noastră socialistă 
și sporește rolul țărănimii în întreaga viață economică, po
litică, socială a țării.

Congresul a aprobat noul statut al cooperativei agricole de 
producție, legea de bază a întregii activități. îndreptarul 
muncii noastre de zi cu zi. Respectarea consecventă a pre
vederilor statutului va contribui Ia întărirea organizatorică 
și economică a cooperativelor, la dezvoltarea democrației lor 
interne, la perfecționarea conducerii, organizării și retribuirii 
muncii, în scopul creșterii continue a producției, dezvoltării 
avutului obștesc, ridicării bunăstării țărănimii.

Prin adoptarea de către Congres a Statutului Casei de 
Pensii a membrilor cooperativelor agricole, se rezolvă în mod 
unitar, pe întreaga țară, o arzătoare problemă socială — pen
sionarea bătrînilor și a celor care și-au pierdut capacitatea 
de muncă. Se împlinește astfel năzuința a generații de țărani 
de a avea asigurate, prin munca lor, mijloace de existență 
pentru o viață demnă la bătrînețe.

MEMBRI AI COOPERATIVELOR AGRICOLE !
Lucrările Congresului au prilejuit un larg schimb de ex

periență. Cooperatori fruntași, președinți, brigadieri, oameni 
de știință și specialiști au împărtășit din experiența lor, evi
dențiind rezervele de care dispune agricultura cooperatistă 
pentru sporirea producției. Pe bună dreptate s-a subliniat 
în Congres că rezultatele obținute pînă acum nu sînt încă pe 
măsura posibilităților existente.

Realizările cooperativelor fruntașe dovedesc convingător 
că producțiile pot spori mult, prin aplicarea pe scară largă 
a cuceririlor științei înaintate, extinderea mecanizării, chi
mizării și irigațiilor, organizarea tot mai bună a muncii și 
producției. Prin eforturi unite, muncind cu sîrguință și pri
cepere, dezvoltînd continuu baza tehnico-materială, folosind 
experiența bogată pe care am acumulat-o, să sporim tot mai 
mult rodnicia ogoarelor și productivitatea animalelor — sin
gura cale de creștere a bunăstării noastre, a tuturor — să 
facem din fiecare cooperativă o unitate economică puternică. 
Să crească neîncetat contribuția cooperativelor agricole la 
avîntul economiei naționale.

Să concentrăm eforturile noastre spre îndeplinirea unuia 
din principalele obiective ale agriculturii —• creșterea pro

ducției de cereale și îndeosebi de grîu și porumb. Pentru 
aceasta, să gospodărim mai bine pămîntul, să amplasăm ju
dicios culturile, și să Ie dăm îngrășămintele de care au 
nevoie, să folosim numai semințe din soiurile și hibrizii cei 
mai valoroși, să efectuăm toate lucrările la timp și în con
dițiile cerute de agrotehnica modernă.

Să depunem toată străduința și priceperea noastră pentru 
ridicarea producției de cartofi, floarea-soarelui și sfeclei de 
zahăr pentru dezvoltarea legumiculturii, în special în coope
rativele cu condițiile cele mai favorabile.

Mărind producția, valorificînd mai bine produsele agri
cole, vînzînd unităților de contractare cît mai multe pro
duse agroalimentare, vom spori veniturile cooperativelor, 
veniturile țărănimii, și în același timp vom furniza pieței, 
industriei alimentare și la export legume proaspete și de 
bună calitate pe o perioadă cît mai lungă în cursul anului.

Pomicultura și viticultura constituie ramuri importante ale 
agriculturii noastre. Să continuăm extinderea plantațiilor 
pe terenuri improprii altor culturi, să acordăm o mai mare 
atenție întreținerii livezilor și viilor, combaterii bolilor și 
dăunătorilor, în vederea obținerii unor producții ridicate de 
fructe și struguri de bună calitate.

Folosirea cu chibzuință a pămîntului reprezintă una din 
principalele căi de sporire a producției agricole. Cu mijloa
cele de care dispunem, cu sprijinul statului și al uniunilor, 
unind eforturile cooperativelor, va trebui să ne îngrijim de 
creșterea fertilității solului, de extinderea irigațiilor, de pu
nerea în valoare a noi suprafețe agricole prin îndiguiri și 
desecări, de amenajare a terenurilor în pantă, erodate, pre
cum și de ameliorare- a celor nisipoase, sărăturoase și acide.

TOVARĂȘI,
Creșterea animalelor este o îndeletnicire aducătoare de 

mari venituri. Să sporim numărul de animale proprietate 
obștească, să îmbunătățim structura efectivelor de taurine, 
prin ridicarea ponderii vacilor și junincilor Ia cel puțin 50 
la sută. Să aplicăm cu perseverență și atenție măsuri de 
selecție și ameliorare a raselor de animalii. Să hrănim și să 
îngrijim cît mai bine animalele și păsările, pentru a spori 
producția de carne, lapte, lină și ouă. Să repartizăm și să 
permanentizăm în sectorul zootehnic cooperatori harnici și 
pricepuți, care iubesc animalele.

întărirea bazei furajere este o condiție esențială pentru 
dezvoltarea zootehniei. Să acordăm toată atenția creșterii 
producției de furaje la hectar, cultivării plantelor de nutreț 
bogate în proteină, sporirii producției pășunilor și fînețelor 
naturale, recoltării, conservării și preparării furajelor.

MEMBRI AI COOPERATIVELOR AGRICOLE,
Munca noastră, a tuturor, este chezășia creșterii produc

ției, a dezvoltării avutului obștesc, izvorul bunăstării fiecărui 
cooperator. Aplicînd prevederile noului statut, să întărim 
rolul brigăzilor și echipelor, să asigurăm o participare tot 
mai largă la muncă, să gospodărim cu chibzuință fondul de 
zile-muncă și să generalizăm retribuția suplimentară, în 
toate sectoarele de producție. Să întărim continuu proprieta
tea obștească, să manifestăm grijă sporită pentru utilizarea 
economicoasă a fondurilor cooperativelor.

FEMEI DIN COOPERATIVELE AGRICOLE,
Congresul nostru a subliniat însemnătatea pe care o are 

priceperea, hărnicia și spiritul vostru gospodăresc pentru 
dezvoltarea cooperativelor, pentru înflorirea satelor patriei. 
Vă chemăm să intensificați participarea voastră la activitatea 
cooperativei, la creșterea producției agricole. Sădiți în sufle
tele copiilor voștri dragostea de muncă, dragostea față de 
cooperativa agricolă.

TINERI DIN COOPERATIVELE AGRICOLE,
Munca în cooperativă vă deschide largi perspective pentru 

un trai tot mai bun, pentru un viitor fericit. Puneți ageri
mea minții, energia și entuziasmul tineresc în slujba progre
sului agriculturii, a satului socialist. Munciți neobosit pen
tru a vă îmbogăți continuu cunoștințele agrozootehnice, pen
tru a deprinde noile meserii de care are nevoie agricultura 
socialistă ; luptați pentru efectuarea lucrărilor agricole în 
cele mai bune condiții.

MECANIZATORI DIN STAȚIUNILE DE MAȘINI ȘI 
TRACTOARE,

In munca pentru dezvoltarea intensivă și modernizarea a- 
griculturii, pentru creșterea producției agricole, ne-am 
bucurat întotdeauna de sprijinul vostru prețios. Vă chemăm 
ca împreună să folosim mai bine mijloacele tehnice pe care 
statul ni le pune Ia dispoziție, să executăm lucrări de bună 
calitate și la timpul potrivit pentru fiecare cultură, în vede
rea sporirii producției și reducerii cheltuielilor.

INGINERI ȘI TEHNICIENI AGRONOMI. ZOOTEHNIȘTI, 
MEDICI VETERINARI,

Ne adresăm vouă, sfătuitorii și colaboratorii noștri de zi 
cu zi, cu îndemnul de a pune toate cunoștințele și priceperea 
în slujba sporirii producției agricole, a întăririi și dezvoltării 
cooperativelor noastre. Vă chemăm să contribuiți prin mun
ca voastră neobosită la ridicarea nivelului de cunoștințe pro
fesionale ale cooperatorilor, la introducerea și generalizarea 
în practică ă metodelor agrozootehnice înaintate, la valori
ficarea tot mai largă a condițiilor de care dispune fiecare 
cooperativă.

OAMENI DE ȘTIINȚĂ DIN AGRICULTURA, LUCRĂ
TORI DIN INSTITUTELE DE CERCETĂRI ȘI ÎNVĂȚĂ- 
MÎNT,

In creșterea producției agricole am simțit mereu sprijinul 
vostru. Indreptați-vă eforturile spre asigurarea, pentru fie
care zonă a țării, a unor soiuri și hibrizi de mare producti
vitate la toate plantele, spre ameliorarea raselor de animale, 
spre rezolvarea problemelor privind mecanizarea și chimi
zarea agriculturii, extinderea irigațiilor, elaborarea metode
lor agrozootehnice diferențiate, folosirea cît mai bună a fon
dului funciar. Sporiți aportul vostru la îmbunătățirea orga
nizării producției, a muncii și a întregii activități a coopera
tivelor agricole.

ÎNVĂȚĂTORI, profesori, medici, lucrători din 
AȘEZAMINTELE CULTURALE ALE SATULUI,

Activitatea voastră pentru instruirea tinerelor noastre 
vlăstare, pentru răspîndirea în mase a comorilor artei și 
culturii o prețuim nespus de mult. Sporiți-vă contribuția la 
dezvoltarea vieții culturale a satelor, la pregătirea pentru 
viața a copiilor noștri, la apărarea sănătății populației. Mun
ciți cu pasiune și entuziasm pentru a contribui la creșterea 
conștiinței socialiste a țărănimii, la ridicarea satului pe noi 
trepte de progres.

ingineri și tehnicieni din indus-

Țărănimea cooperatistă vă este recunoscătoare pentru con
tribuția adusa în înzestrarea agriculturii eu mijloace tehnice 
moderne. Sîntem convinși că veți obține noi realizări în în
deplinirea sarcinilor stabilite de Congresul al IX-lea al Par
tidului Comunist Român, pentru dotarea agriculturii cu noi 
tractoare, mașini agricole și piese de schimb, pentru asigura
rea unor cantități sporite de îngrășăminte și alte substanțe 
chimice care să ne ajute la obținerea de recolte tot mai bo
gate.

DRAGI TOVARĂȘI,

Partidul a elaborat un program de măsuri pentru înflori
rea multilaterală a satelor în pas cu dezvoltarea generală a 
țării, cu cerințele mereu mai înalte ale oamenilor muncii de 
la sate. Vă chemăm la intensificarea activității de înfrumu
sețare, sistematizare și bună gospodărire a satelor în care 
trăim, la ridicarea continuă a nivelului de deservire socială 
a sătenilor.

Congresul cooperativelor agricole își exprimă convingerea 
fermă că întreaga țărănime, toți oamenii muncii din satele 
patriei vor munci cu abnegație pentru dezvoltarea agricul
turii noastre. Prin munca și faptele sale, țărănimea își va do
vedi, ca și pînă acum, nețărmuritul devotament față de cauza 
prosperității patriei noastre, față de Partidul Comunist Ro
mân, călăuză încercată a întregului popor. Ea va lupta ne
abătut pentru înfăptuirea politicii partidului, contribuind 
prin munca sa însuflețită la înălțarea pe culmile socialismu
lui și comunismului a scumpei noastre patrii libere, indepen
dente și înfloritoare, Republica Socialistă România.



Cuvîntarea tovarășului ion Gheorghe Maurer,
președintele Consiliului de Miniștri

A

(Urmare din paq. 1) înțelepciunii și experienței colective a partidului și poporului. (Aplauze).Acum, cînd încheiem dezbaterile asupra acestor măsuri nu pot să nu subliniez și eu contribuția însemnată adusă la inițierea și elaborarea lor, personal de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, care se preocupă îndeaproape și cu deosebită stăruință de problemele dezvoltării agriculturii noastre socialiste, ale perfecționării conducerii și planificării ei, potrivit cerințelor stadiului în care se află opera de desăvîrșire a construcției socialiste în patria noastră. 
(Aplauze puternice).

Tovarăși,încheierea cooperativizării— această importantă victorie a întregului nostru popor— a asigurat așezarea agriculturii pe bazele marii producții socialiste. înlocuirea sutelor de mii de gospodării individuale, fărâmițate în milioane de loturi, prin cîteva mii de cooperative care gospodăresc mari întinderi de teren și fonduri însemnate, constituie o puternică premisă pentru a aplica în producția agricolă tehnica și știința modernă, pentru a organiza și utiliza rațional resursele de muncă, pămîntul, toate mijloacele și rezervele existente în agricultură. Rezultatele bune obținute de numeroase cooperative, despre care s-a vorbit și în Congresul dv., evidențiază marele potențial al agriculturii cooperatiste, perspectivele pe care le deschide această formă de organizare a țărănimii pentru creșterea într-un ritm mai intens a producției și productivității muncii.Desigur, cooperativizarea a- griculturii nu rezolvă, prin sine însăși, problemele modernizării și sporirii producției agricole. Pe drept cuvînt s-a arătat în Congres că avantajele relațiilor socialiste din a- gricultură pot fi puse deplin în valoare numai dezvoltînd baza tehnico-materială, prin extinderea mecanizării, chimizării, irigațiilor. Aceasta este esența programului cuprinzător care a fost adoptat de Congresul al IX-lea al partidului pentru creșterea producției a- gricole și înflorirea continuă a satelor noastre, pentru ridicarea rolului agriculturii în dezvoltarea economiei naționale și îmbunătățirea nivelului de trai al poporului.Din întreaga desfășurare a Congresului a reieșit în mod pregnant că lărgirea și perfecționarea bazei tehnico-mate- riale a agriculturii, stadiul actual și perspectivele consolidării sectorului cooperatist ridică probleme noi, deosebit de complexe de conducere și îndrumare a cooperativelor, determinate de necesitatea integrării lor organice în dezvoltarea generală a agriculturii țării, ca și a folosirii din plin, cu maximum de eficiență a mijloacelor tehnice moderne. Acestor probleme le dă răspuns noul sistem obștesc de conducere și îndrumare a cooperativelor agricole, — uniunile cooperatiste — care își va găsi consacrarea prin adoptarea în Congres a statutului u- niunilor și constituirea Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole.Examinarea rolului și atribuțiilor ce revin uniunilor, ca organizații economice obștești, îndreptățește concluzia că ele vor asigura ridicarea relațiilor cooperatiste pe o treaptă superioară, vor deschide o etapă nouă în dezvoltarea cooperației noastre agricole.Elementul calitativ nou, pe care crearea uniunilor îl aduce- în viața satelor noastre, este faptul că relațiile dintre cooperative, aflate într-un proces de continuă dezvoltare, capătă un caracter organizat, se întăresc și se lărgesc, fiecare cooperativă agricolă găsind în aceasta un puternic izvor de forță, un însemnat sprijin în consolidarea ei economico-or- ganizatorică. Cuprinzînd în raza lor cooperativele agricole de producție din raionul și regiunea respectivă și, prin Uniunea Națională, totalitatea cooperativelor din țară, organizațiile create înlesnesc unirea eforturilor întregii țărănimi cooperatiste pentru sporirea producției agricole, pentru organizarea unor acțiuni de mai mare anvergură, care depășesc posibilitățile unei singure cooperative, pentru folosirea mai rațională a forței de muncă, a fondurilor bănești și mijloacelor de lucru ale cooperativelor, ca și a potențialului tehnico-material, în continuă creștere, creat de stat în agricultură. Se vădește astfel că dezvoltarea bazei tehnico-ma- teriale a agriculturii face necesară apariția unor forme superioare ale proprietății cooperatiste, perfecționarea relațiilor socialiste de producție la sate, iar acestea, la rîndul lor, favorizează și stimulează progresul forțelor de producție, introducerea în practica agricolă a cuceririlor științei și tehnicii moderne.Așa cum a reieșit din documentele prezentate și din luările de cuvînt, prin crearea u- niunilor, relațiile intercoope- ratiste se vor dezvolta nu numai în sfera producției, dar și a circulației — a schimbului de produse dintre cooperative, precum și a valorificării producției lor către stat sau pe piață. întregul mecanism de conducere și îndrumare a agri

culturii cooperatiste va deveni mai suplu și mai operativ, ceea ce va influența pozitiv întreaga activitate din acest domeniu, va permite înlăturarea unor neajunsuri care s-au putut manifesta pînă acum. Cu deplin temei, în lucrările Congresului, o dată cu sublinierea rolului primordial al funcției eonomice și organizatorice a miunilor, s-a relevat și semnificația politică a creării acestora. Devenită, o dată cu încheierea cooperativizării agriculturii, o clasă o- mogenă, unită prin interese comune, prin relații de colaborare și întrajutorare, țărănimea dobîndește, în uniunile cooperatiste, o organizație proprie, care-i va da posibilitatea să participe mai larg și mai activ — alături de clasa muncitoare, forța conducătoare a societății noastre, de intelectualitate și de întregul popor — la conducerea statului. Ocupîndu-se, în strînsă colaborare cu sfaturile populare și celelalte organizații de masă și obștești, de dezvoltarea continuă a activității cultural- educative la sate, uniunile vor aduce, fără îndoială, o contribuție de seamă la creșterea conștiinței socialiste a țărănimii. Crearea uniunilor cooperatiste se înscrie, așadar, în procesul complex, în plină desfășurare, de lărgire a democrației noastre socialiste.Din ansamblul problemelor abordate aici a reieșit în mod evident că sistemul uniunilor cooperatiste asigură aplicarea în cooperative a politicii partidului de dezvoltare și modernizare a agriculturii, constituind astfel forma potrivită de îndrumare a cooperativelor a- gricole în concordanță cu nevoile generale ale statului, de armonizare a intereselor țărănimii cu interesele clasei muncitoare, ale poporului. Prin întreaga lor activitate, uniunile creează condiții deosebit de prielnice ca producția agricolă să se dezvolte mai rapid, mai intens și să țină pasul cu industria, ca țărănimea să aducă, alături de clasa muncitoare, o contribuție sporită la creșterea avuției naționale. în felul acesta, solidaritatea care leagă cele două clase ale societății noastre, devine și mai puternică, se deschid noi perspective pentru întărirea alianței muncitorești-țărănești, temelia de granit a orînduirii socialiste, principala forță socială care asigură înaintarea țării pe calea socialismului și comunismului. (Aplauze puternice).In mod justificat, numeroși vorbitori au arătat că pentru a-și' îndeplini cu succes sarcinile ce le revin, pentru a se bucura de încredere și prestigiu în rîndurile țărănimii, u- niunile cooperatiste vor trebui să activeze ca adevărate organizații obștești, adoptînd un stil de muncă și metode proprii naturii acestora. Esențial este ca în activitatea uniunilor să se înrădăcineze, încă de la început, principiile muncii colective, practica consultării largi a masei țăranilor cooperatori, a cadrelor de conducere din cooperative, a specialiștilor. Cuvîntul rostit de la tribuna Congresului de delegații țărănimii noastre cooperatiste ne-a oferit o nouă și strălucită dovadă a faptului că în procesul de dezvoltare a agriculturii socialiste au crescut cadre valoroase de președinți, brigadieri, șefi de e- chipă, iscusiți conducători _ și organizatori ai producției. Gîn- direa lor matură, priceperea pe care au dobîndit-o în rezolvarea problemelor marii producții socialiste, devotamentul lor față de cauza întăririi cooperativelor, constituie un adevărat tezaur care, valorificat din plin, poate contribui în mod hotărîtor la avîn- tul agriculturii noastre.Munca uniunilor va fi cu a- tît mai fructuoasă, cu cît ele vor fi mai strîns legate de cooperativele agricole, stimulîn- du-le inițiativa, dîndu-le un ajutor concret, operativ și multilateral. Criteriul eficienței activității uniunilor vor fi rezultatele obținute în îmbunătățirea organizării producției și a muncii în toate cooperativele agricole, consolidarea economică a acestora, creșterea bunăstării țărănimii, sporirea aportului agriculturii cooperatiste la progresul general al economiei naționale.în dezbateri s-a insistat, pe drept cuvînt, asupra menirii pe care o au uniunile de a sprijini prin toate mijloacele desfășurarea unei vieți sănătoase în cadrul cooperativelor. Este, firește, important să se asigure cea mai deplină rîn- duială gospodărească, o organizare a producției și a muncii bazate pe calculul economic atent, elaborarea unor planuri întemeiate pe studierea cu grijă a condițiilor de sol și climă, a posibilităților materiale, a rezultatelor ce pot fi obținute. Dar mai presus de orice se cer create pretutindeni asemenea condiții, un asemenea climat, încît fiecare țăran să se simtă în cooperativă ca în propria lui casă — cu adevărat stăpîn, părtaș la tot ceea ce se realizează, să aibă sentimentul puternic al drepturilor și responsabilităților lui. Și nu poate exista garanție mai sigură asupra justeței ho- tărîrilor luate și a aplicării lor eficiente, decît participarea activă a întregii mase de cooperatori la rezolvarea treburilor obștești.Avem convingerea, dragi tovarăși, că prin adoptarea noului statut al cooperativei agricole de producție, veți da- 

bindi un puternic instrument pentru atingerea acestor țeluri, de care depinde, în mod esențial, continua înflorire a satelor noastre. (Aplauze). Statutul oglindește modificările intervenite în agricultură după încheierea cooperativizării, sarcinile perioadei în care ne aflam. Sintetizînd experiența bogată ce a fost acumulată, dînd răspuns noilor probleme ridicate de viață, Statutul, așa cum au subliniat aici numeroși vorbitori, creează cadrul favorabil întăririi continue a cooperativelor, ridicării la un nivel mai înalt a întregii lor activități.In cuvîntul său, tovarășa Minodora Ciobanu, președinta cooperativei agricole de producție Săveni din regiunea Suceava, ne-a adus exemple care au ilustrat cît de mare este însemnătatea respectării democrației cooperatiste. a consultării masei de cooperatori pentru elaborarea unor hotărîri judicioase, a unor măsuri economico-organizatorice eficiente. Aș dori să subliniez și eu importanța deosebită pe care o au prevederile statutare referitoare la democrația cooperatistă. Ridicarea rolului adunărilor generale, îmbunătățirea activității consiliilor de conducere, prin aplicarea riguroasă a principiului muncii colective, corespund însăși naturii cooperației socialiste, amplului proces de lărgire a democrației și de mobilizare a energiei și inițiativei maselor, care se desfășoară în prezent în întreaga noastră societate. Aplicarea întocmai a acestor prevederi va fi pentru cooperative ceea ce sînt razele soarelui pentru plante. Prin întregul său conținut, noul Statut întrunește toate condițiile pentru a constitui vreme îndelungată legea de bază a vieții și activității cooperativelor a- gricole de producție. (Vii apla
uze).La această tribună a fost exprimată adînca satisfacție a țărănimii față de creafea sistemului de pensionare a cooperatorilor. Este un drept pe care harnicii noștri cooperatori îl merită din plin și pentru a cărui aplicare au făurit ei înșiși condițiile, folosind sprijinul multilateral a- cordat de stat în vederea sporirii puterii economice a cooperativelor. Nivelul actual al pensiilor reprezintă, desigur. un început, reflectînd posibilitățile de care dispun în prezent cooperativele. Ajutorul dat în continuare de către stat, utilizarea lui cu spirit gospodăresc vor îngădui cooperativelor ca, treptat, pe măsura sporirii producției, să aloce pentru pensii fonduri mai mari. Crearea sistemului cooperatist de pensionare are o mare însemnătate socială ; el va spori avîntul în muncă al țăranilor cooperatori, care au astfel încă o dovadă a prețuirii de care se bucură munca lor în societatea noastră.

Tovarăși,Ridicarea pe o treaptă superioară a procesului de desăvîrșire a construcției socialiste în țara noastră determină în mod obiectiv creșterea rolului statului în dezvoltarea întregii economii naționale, inclusiv a agriculturii.Vă este cunoscut că încă de la începutul procesului de transformare socialistă a agriculturii, statul, ca principal instrument de construire a noii orînduiri sociale, și-a asumat sarcina de a sprijini prin toate mijloacele trecerea țărănimii la marea producție agricolă socialistă. Eforturile materiale și financiare făcute de stat pentru creșterea bazei tehnico-materiale a agriculturii au constituit un factor de mare însemnătate în succesul operei de cooperativizare a agriculturii.Statul socialist a făurit și dezvoltat o puternică industrie, care produce și mijloace de producție necesare agriculturii. Aceasta a făcut cu putință ca an de an să fie trimise la sate din ce în ce mai multe tractoare și mașini agricole perfecționate, un volum mereu sporit și variat de îngrășăminte chimice și anti- dăunători, numeroase alte materiale și echipament tehnic. Cooperativele agricole de producție au beneficiat de un mare sprijin din partea statului și prin creditele ce le-au fost acordate pe termen lung, în condiții avantajoase. O preocupare permanentă a fost asigurarea agriculturii cu cadre, stimularea aplicării pe scară cît mai largă a metodelor științifice a- grozootehnice, răspîndirea soiurilor de plante și raselor de animale de mare productivitate. Rezultatele obținute pînă acum în creșterea producției vegetale și animale, în ridicarea nivelului de trai al țărănimii, sînt rodul muncii însuflețite a lucrătorilor din a- gricultură și în același timp constituie o mărturie vie a rolului activ pe care l-a jucat statul în dezvoltarea forțelor de producție la sate.în condițiile create prin încheierea cooperativizării, înfăptuirea sarcinilor trasate de Congresul al IX-lea al partidului pentru dezvoltarea intensivă și multilaterală a agriculturii, perfecționarea relațiilor de producție la sate, în cadrul căreia înființarea uniunilor cooperatiste marchează un moment important, au impus îmbunătățirea conducerii agriculturii de către stat. în 

esență, este vorba de a preciza, potrivit noilor condiții, formele, metodele și mijloacele prin care statul urmează să-și exercite în acest sector al economiei naționale funcțiile sale, raporturile ce se dezvoltă între stat și sectorul cooperatist al agriculturii, în interesul măririi contribuției acestui sector la efortul general al întregului popor pentru progresul continuu și multilateral al societății noastre. 
(Aplauze).Pe baza studierii cerințelor legilor obiective, a experienței de pînă acum, a realităților concrete, în strînsă legătură cu sarcinile etapei pe care o parcurgem, partidul a dat răspuns principalelor probleme privind modul în care statul trebuie să conducă și să îndrume agricultura noastră socialistă.în perioada noului cincinal 1966—1970, statul întărește și lărgește considerabil — în raport cu perioadele anterioare — sprijinul material și financiar acordat agriculturii. Rezolvarea în linii mari, pînă la sfîrșitul acestui deceniu, a problemelor mecanizării și chimizării agriculturii, extinderea suprafețelor irigate, dezvoltarea activității de cercetare științifică — sînt principalele direcții spre care vor fi îndreptate în anii care vin fondurile sporite de investiții destinate agriculturii. Este de datoria tuturor organelor de stat care concură la realizarea planului de investiții în acest sector și, în primul rînd. a Consiliului Superior al Agriculturii, de a înfăptui toate măsurile pentru ca investițiile să fie judicios repartizate și folosite, să aibă o eficiență maximă și să dea rezultate în termene cît mai scurte. Interesele întregii economii naționale cer ca la adoptarea fiecărei hotărîri privind cheltuirea fondurilor de investiții să se chibzuiască cu înalt spirit de răspundere, să se prevadă soluții tehnico- cconomice moderne, să se asigure toate premisele necesare desfășurării îft ritm susținut a lucrărilor.întregind eforturile materiale ale statului, cooperativele agricole de producție dispun de posibilități din ce în ce mai mari pentru a efectua și ele, din fonduri proprii, un volum sporit de investiții. Experiența a demonstrat, și numeroși vorbitori s-au referit la aceasta, că în condițiile stabilirii unei proporții raționale între fondul de acumulate' și cer de ctțhsum, alocînd de lâ- an la an sume tot mai însemnate pentru Investiții, cooperativele agricole de producție se întăresc, obțin producții sporite și, pe această cale, își măresc veniturile, a- sigură ridicarea nivelului de trai al membrilor lor. Nu încape îndoială că uniunile ce au fost constituite vor îndruma cooperativele spre întărirea averii obștești, le vor ajuta să cheltuiască fondurile în acele domenii unde se pot obține cele mai bune rezultate.în noile condiții, poate și trebuie să crească mult sprijinul dat de organele de stat cooperativelor agricole de producție la efectuarea lucrărilor de investiții. Ministerele și sfaturile populare, întreprinderile industriale sînt chemate să manifeste înțelegere și solicitudine față de cerințele îndreptățite ale cooperativelor. să producă și să le livreze la termen materialele, utilajele și instalațiile pentru investiții, în sortimentul necesar și de bună calitate. Uniunile cooperatiste sînt cele mai în măsură să sprijine cooperativele agricole în stabilirea nevoilor

Lucrările Congresului cooperativelor
agricole de producție

(Urmare din pag. I) nim și entuziast al delegați- lor, Chemarea a fost adoptată cu îndelungi ovații și urale.In această atmosferă de mare însuflețire a avut loc ședința de închidere a lucrărilor Congresului.Tovarășul Vasile Vîlcu, președintele Consiliului Uniunii Naționale a Cooperativelor A- gricole de Producție, a rostit cuvîntul de închidere a lucrărilor Congresului.
Dragi tovarăși,
Marele nostru Congres și-a 

împlinit misiunea. Milioanele 
de țărani cooperatori, care 
ne-au trimis aici, sînt uniți 
acum într-o organizație pu
ternică, înzestrată cu țeluri 
clare. Întărite azi cu voința 
noastră, cu hotărîrea nestră
mutată de a le înfăptui, măr 
șurile inițiate de partid expri
mă în modul cel mai fidel ne
voile prezente și viitoare ale 
dezvoltării agriculturii coope
ratiste, dorințele și gîndurile 
celor ce făuresc pîinea po
porului. (Vii aplauze).

Expunerea făcută în fața 
Congresului de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Comitetului Cen
trad al Partidului Comunist 

reale de produse industriale, în gospodărirea și folosirea lor rațională.Este știut că în realizarea lucrărilor de investiții, cooperativele agricole de producție au nevoie de documentații și asistență tehnică, de îndrumare economică și financiară. Va trebui ca organele de stat să găsească formele și mijloacele cele mai potrivite pentru a mări și a face mai eficient sprijinul acordat cooperativelor la executarea investițiilor în termene cît mai scurte și la un înalt nivel tehnic. în acest sens merită să fie studiate cu întreaga atenție interesantele propuneri pe care le-au făcut în Congres tovarășii Marin Podolan, președintele cooperativei agricole de producție Balta Sărată, regiunea Argeș, inginerul Ion Teșu, președintele Uniunii regionale a cooperativelor agricole Ploiești și alți vorbitori. Colaborarea permanentă, strînsă dintre ministere, organizațiile de proiectare, întreprinderile industriale, pe de o parte, și uniunile cooperatiste, pe de altă parte, constituie o garanție a dezvoltării mai rapide a bazei tehnice- materiale a agriculturii.De o mare însemnătate este folosirea plină de grijă a potențialului tehnic de producție existent în agricultură. Atît statul, cît și cooperativele a- gricole sînt profund interesate ca tractoarele și mașinile agricole, îngrășămintele minerale și celelalte substanțe chimice, sistemele de irigații, toate mijloacele de producție să fie gospodărite și utilizate în modul cel mai rațional, ca o condiție principală a creșterii continue a producției vegetale și animale.
Tovarăși,Relațiile de producție socialiste, care au cuprins întreaga agricultură a țării noastre, oferă posibilitatea conducerii unitare și planificate a acesteia, în vederea îndeplinirii sarcinilor desăvîrși- rii construcției socialiste. Ca parte componentă a economiei naționale, agricultura trebuie să se încadreze armonios în planul unic de stat, să progreseze în ritmul și proporțiile necesare dezvoltării echilibrate, pe o linie continuu ascendentă a întregii economii.După cum se știe, Consiliul Superior al Agriculturii, organ central al administrației de stat, este răspunzător de aplicarea politicii partidului în domeniul agriculturii. De aci și rolul principal care-i revine în planificarea producției agricole. Fundamentarea științifică a planului de dezvoltare a agriculturii cere studii economice și tehnice, o cunoaștere aprofundată a realităților — diferite de la o zonă de producție la alta si nu rareori de la o unitate la alta, — analizarea sistematică a proceselor și fenomenelor care au loc în desfășurarea producției agricole. Tocmai de aceea, în stabilirea nivelului și proporțiilor de dezvoltare a tuturor ramurilor agriculturii, ' Consiliul Superior al Agriculturii trebuie să colaboreze strîns cu Comitetul de Stat al Planificării, U- niunea Națională a Cooperativelor Agricole și alte organe de stat interesate.Firește că la planificarea producției agricole trebuie să avem mereu în vedere faptul că în cooperativele agricole, adunarea generală, ca for suprem de conducere, hotărăște asupra tuturor problemelor legate de planificarea, organizarea și desfășurarea producției, asupra contractelor de

Român, va constitui pentru 
noi toți un îndrumar sigur în 
îndeplinirea sarcinilor însufle- 
țitoare stabilite de Congresul 
al IX-lea al partidului cu pri
vire la ridicarea neîncetată a 
producției agricole, un îndemn 
permanent la noi succese șt 
victorii în înflorirea coopera

tivelor agricole. (Aplauze pu
ternice).

In numele acestui Congres, 
al solilor celor ce muncesc 
pe marile ogoare înfrățite, 
exprimăm Partidului Comu
nist Român, Comitetului său 
Central, mulțumirile fierbinți 
ale întregii noastre țărănimi. 
(Aplauze puternice, îndelun
gate).

Am avut în mijlocul nostru 
oaspeți din țările socialiste. 
Mulțumindu-le din inimă, pen
tru participare, pentru cuvin
tele calde adresate țărănimii, 
tuturor oamenilor muncii din 
patria noastră, urăm popoare
lor lor noi succese în dezvol- 

valorificare a producției- marfă, asupra relațiilor pe care cooperativa consimte să ie întrețină cu alte unități sau organizații economice. Se înțelege că hotărîrile adunării generale vor contribui cu adevărat la dezvoltarea cooperativei, numai în măsura în care vor reuși să îmbine cît mai armonios interesele a- cesteia și ale membrilor cooperatori cu interesele generale ale statului.Este imperios necesar ca în întreaga activitate de elaborare a planului să existe o preocupare permanentă pentru perfecționarea metodelor și formelor de planificare. Numai în acest fel planul va o- glindi în mod fidel posibilitățile existente, rezervele de sporire a producției agricole. Cu mai mult spirit de răspundere trebuie urmărită îndeplinirea planului Ia toți indicatorii, luîndu-se măsuri operative. eficiente, ori de cîte ori apar greutăți sau rămîneri în urmă într-un sector sau altul al agriculturii.Cunoscînd posibilitățile și nevoile economiei naționale la un moment dat și în perspectivă, statul dispune de o serie de mijloace prin intermediul cărora poate sprijini întărirea sectorului cooperatist, creșterea aportului acestuia la dezvoltarea agriculturii și a. întregii economii. Practica a arătat însemnătatea pe care o au în acest sens măsurile de cointeresare materială a țărănimii, contractele încheiate între stat și cooperative, politica de prețuri, creditele pentru producție și investiții acordate de stat, livrarea semințelor selecționate, a materialului să- ditor de bună calitate și altele. întemeiate pe principiul liberei înțelegeri, al bunei învoieli, multiplele relații ce se dezvoltă între stat și cooperative capătă un caracter trainic. de durată, slujind propășirii patriei, ridicării nivelului de viață materială și spirituală a întregului nostru popor. 
(Vii aplauze).Vă este bine cunoscut că în cursul anilor trecuți, partidul și guvernul au înfăptuit un șir de măsuri menite să sporească cointeresarea materială a producătorilor în mărirea producției agricole vegetale și animale, în vînzarea către stat a disponibilului de produse și așezarea schimbului dintre oraș și sat pe bâze comerciale. Continua perfecționare a sistemului de contractare a produselor agricole â exercitat și exercită o in? fluență dintre cele mai pozi- five asupra creșterii producției și atragerii surplusului de produse la fondul central al statului.Experiența a demonstrat că pentru consolidarea și lărgirea relațiilor economice dintre stat și cooperativele agricole și îmbunătățirea planificării producției în aceste unități, o mare însemnătate are extinderea sistemului de contractare pe termen lung. A- cest sistem prezintă avantaje pentru ambele părți contractante : cooperativele, pe de o parte, au posibilitatea să-și planifice producția în perspectivă și să cunoască veniturile ce le vor realiza, iar statul, pe de altă parte, poate prevedea pe o perioadă mai îndelungată contribuția pe care o vor aduce cooperativele la alcătuirea fondului central de produse agricole. Prin intermediul contractelor pe termen lung, statul ajută la așezarea culturilor pe regiuni și raioane, astfel încît aceasta să corespundă condițiilor pedoclimatice și economice existente în fiecare zonă.Dezvoltarea relațiilor dintre stat și cooperative prin siste

tarea agriculturii, în interesul 
propășirii țărilor lor, spre bi
nele cauzei socialismului și a 
păcii. (Aplauze puternice).

Tovarăși,

Prin măsurile hotărîte, 
ne-am făurit minunate instru

ZIUA A TREIA

mente pentru a spori rodul 
muncii și hărniciei noastre. 
Eficiența lor depinde acum de 
priceperea și energia cu care 
vom munci spre a le pune în 
aplicare. Să ne angajăm în fa
ța poporului, a partidului că ță
rănimea noastră cooperatistă 
nu va precupeți nici un efort 
pentru ca aceste măsuri să 
prindă viață încă în cursul a- 
cestui an, în noua bătălie pen
tru o recoltă bogată, care a și 
început pe ogoarele țării noas
tre. (Vii aplauze).

Sarcinile ce ne stau în față 
sînt deosebit de complexe. Le 
vom îndeplini însă cu succes 
pentru că am adunat o bogată 

mul contractelor pune sarcini de mare răspundere în fața organelor contractante. Ministerele, Comitetul de Stat pentru Valorificarea Produselor Agricole, celelalte organe centrale contractante sînt chemate să conlucreze strîns cu uniunile cooperatiste, să ceară concursul acestora la extinderea sistemului de contractare și să respecte cu strictețe obligațiile asumate. La rîndul lor, uniunile cooperatiste, care mijlocesc relațiile contractuale dintre stat și cooperative, pot da un mare sprijin la intensificarea schimbului dintre oraș și sat, mo- bilizînd cooperativele agricole, pe membrii acestora să încheie contracte cu statul, să respecte obligațiile asumate, să vîndă la termenele stabilite produse de calitate bună, în cantitățile și sortimentele prevăzute.Perfecționarea relațiilor comerciale între organele de contractare și cooperativele agricole, îndeplinirea riguroasă a prevederilor contractuale de către ambele părți vor contribui la mai buna cointeresare a producătorilor, la sporirea producției și a vînzăriîor către stat.
Tovarăși,Cunoașteți cu toții că partidul și guvernul se preocupă în cel mai înalt grad de problemele modernizării economiei noastre naționale, de creșterea nivelului tehnic și științific al producției în toate ramurile economiei. Nu putem concepe mersul nostru înainte, ridicarea economiei naționale la nivelul țărilor avansate, fără a acorda întreaga atenție promovării largi a progresului științifico-teh- nic în toate domeniile de activitate. în aceasta își găsește rațiunea faptul că an de an intensificăm cercetările științifice, dezvoltăm baza tehnico-materială și organizăm în forme cît mai potrivite această activitate.Obiectivele pe care nl le-am propus, de a imprima producției agricole un curs mai vi- gurOs, solicită aportul activ, multilateral și eficient al cercetării științifice, al oamenilor de știință și al celorlalți specialiști din agricultură. Definind o largă rețea de institute de cercetări și stațiuni experimentale agricole, statul are posibilitatea, și o va folosi din plin, de a sprijini unitățile agricole în introducerea pe scară cît mai largă a metodelor agrozootehnice înaintate. Cunoașterea la zi a perfecționărilor aduse acestor metode de știința modernă, stabilirea lor în mod diferențiat, în funcție de zonă și culturi, difuzarea la timp către toate unitățile agricole a recomandărilor necesare și ajutorarea țărănimii în aplicarea lor constituie o obligație centrală a Consiliului Superior al A- griculturii și a organelor sale teritoriale. Este imperios necesar ca sprijinul tehnic acordat de organele agricole de stat să cuprindă totalitatea cooperativelor, să devină mai operativ și mai sistematic. Avem convingerea că Uniunile cooperatiste, colaborînd cu organele de stat specializate și manifestînd spirit de inițiativă, vor desfășura o amplă muncă organizatorică în rîndurile țărănimii, mobili- zînd-o la aplicarea în producție a tot ce este nou și înaintat în știință și tehnică. 

(Aplauze).Progresul agriculturii, folosirea eficientă a bazei tehnico-materiale a acestei ramuri de producție sînt de neconceput fără cadre bine pregătite și de toate specialitățile. Statul nostru socialist are meritul de a fi asigurat o largă 

experiență, pentru că avem la 
sate un adevărat tezaur de ca
dre valoroase, pricepute, de 
organizatori talentați, pentru 
că ne bucurăm în permanență 
de sprijinul amplu și multila
teral al statului socialist, pen
tru că avem un conducător în
cercat — Partidul Comunist 

Român. (Aplauze furtunoase, 
urale).

In strînsă șt indestructibilă 
alianță cu clasa muncitoare, 
împreună cu întregul popor, 
să muncim fără preget, sub 
conducerea partidului, pentru 
ca patria noastră să urce tot 
mai sus spre culmile socialis
mului și ale comunismului. 
(Aplauze prelungite).

Declar închise lucrările pri
mului Congres al Cooperative
lor Agricole de Producție din 
Republica Socialistă România.In sală domnește o atmosferă de mare entuziasm. Cei peste 9 000 de delegați și invi

extindere a învățământului a- gronomic de toate gradele. In anii construcției socialiste au fost pregătite și repartizate în unitățile de producție *gri- cole zeci de mii de cadre superioare și medii de agronomi, zooveterinari, mecanizatori și de alte profesii. Este de mare importanță faptul că astăzi, practic, toate cooperativele agricole dispun de specialiști cu studii superioare salarizați de stat, care contribuie la buna organizare și desfășurare a producției, la introducerea rezultatelor științei și tehnicii în practica unităților agricole.Tehnica modernă determină necesitatea sporirii numărului de oameni temeinic pregătiți și permanent preocupați să-și îmbogățească cunoștințele profesionale. Corespunzător acestor exigențe,_ va trebui ca Ministerul Invăță- mîntului, împreună cu Consiliul Superior al Agriculturii, să perfecționeze necontenit rețeaua de școli și institute, să îmbogățească planurile și programele de învățămînt, să ridice nivelul științific al cursurilor și manualelor, să pună de acord în permanență conținutul și formele întregului proces de învățămînt cu noile cerințe.Un teren de strînsă colaborare între organele de stat și uniunile cooperatiste îl constituie repartizarea judicioasă a cadrelor, potrivit necesităților fiecărei unități agricole. Fără îndoială că specialiștii din agricultură, care aduc o contribuție de seamă la creșterea producției agricole, se vor bucura de întreaga atenție și grijă din partea cooperatorilor, a uniunilor cooperatiste, a sfaturilor populare.Revoluția culturală înfăptuită în țara noastră, răspîndirea cunoștințelor științifice în rîndurile țărănimii, dezvoltarea învățămîntului agrozootehnic de masă au determinat schimbări înnoitoare în conștiința și nivelul cultural al maselor țărănești. Am fost plăcut impresionați de felul în care ne-a înfățișat experiența sa în muncă tov. Si- mion Uscat, îngrijitor de animale la cooperativa agricolă de producție din Cîlnic, regiunea Hunedoara. El a ajuns să-și organizeze și să-și desfășoare activitatea pe temeiuri cu adevărat științifice. Constatăm cu satisfacție că tot mai mulți cooperatori știu să mînuiască cu pricepere mijloacele tehnice moderne, să aplice regulile agrozootehnice avansate. Dinamismul vieții cultural-științifice contemporane necesită cuprinderea largă a țărănimii în forme de ridicare a cunoștințelor necesare oricărui lucrător în- tr-o agricultură modernă.
Dragi tovarăși,Reprezentînd milioanele de cooperatori, dumneavoastră îndepliniți aici o operă importantă pentru dezvoltarea agriculturii, pentru progresul economic și social al țării, prin problemele dezbătute și hotărîrile pe care le veți adopta. Depinde de noi, și numai de noi, de energia și priceperea cu care vom munci, ca măsurile stabilite să-și dea pe deplin roadele, să răspundă în- trutotul obiectivelor avute în vedere de partid, așteptărilor țărănimii cooperatiste.Exprim și eu adînca mea convingere că harnica noastră țărănime își va pune întreaga putere de muncă, înțelepciunea și talentul său în slujba propășirii patriei pe calea arătată de Partidul Comunist Român. (Aplauze puter

nice, urale).

tați, în picioare, aplaudă puternic, ovaționează îndelurig pentru Partidul Comunist Român și Comitetul său Central, pentru continua înflorire a României Socialiste.După încheierea lucrărilor, la ieșirea din marele pavilion, conducătorii partidului și statului au fost salutați de miile de participanți Ia Congres, printr-o caldă și entuziastă manifestare de dragoste. Conducătorii partidului și statului s-au fotografiat împreună cu delegații și invitații din toate regiunile țării, s-au întreținut călduros cu ei, urîndu-le sănătate și spor la muncă. Minute în șir au răsunat ovații și urale.
Masă în cinstea 

delegațiilor de peste 
hotareMiercuri seara, Biroul Permanent al Comitetului Executiv al Consiliului Uniunii Naționale a cooperativelor agricole a oferit o masă în cinstea delegațiilor de peste hotare care au participat la Congres Masa s-a desfășurat. într-o atmosferă tovărășească(Agerpres)



Primire 
la C. C.

al P. C. R.
La 9 martie, tovarășul Mihai Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., a primit pe tovarășul O. Kaderka, șeful Secției Internaționale a C.C. al P. C. din Cehoslovacia, care face o vizită în țara noastră.La primire, care a decurs într-o atmosferă prietenească, a participat tovarășul V. Vlad, șeful Secției Relații Externe a C.C. al P.C.R.A fost de față dr. Cestmir Cișar, ambasadorul R. S. Cehoslovace la București.INFORMAȚIIMiercuri după-amiază a avut loc la Uniunea Ziariștilor o conferință de presă la care au participat ziariști străini prezenți la Congresul de constituire a Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole, corespondenți ai presei străine la București, ziariști români.Conferința de presă a fost deschisă de George Ivașcu, vicepreședinte al Uniunii Ziariștilor. La întrebările ziariștilor au răspuns Eugen Alexe, prim-vicepreședinte al Consiliului Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole și Victor Dușa, vicepreședinte.• Miercuri seara a părăsit Capitala delegația Uniunii Ziariștilor din R. P. Ungară, care lainvitația Uniunii Ziariștilor din Republica Socialistă Ro- mînia a făcut o vizită de două săptămîni în țara noastră.Delegația, condusă de Jeno Rande, secretar al Uniunii Ziariștilor din R. P. Ungară, redactor șef la Televiziunea maghiară, a vizitat cu acest prilej obiective industriale și agricole, instituții de cultură din regiunile București, Ploiești, Brașov, Galați, Argeș.Ziariștii oaspeți au fost primiți la Comitetul de Stat al Planificării, Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, Sfatul popular al Capitalei și Sfatul popular al regiunii Galați și au avut înțîlniri cu ziariști din redacțiile și instituțiile de presă din țara noastră.(Agerpres)

SPORT
Mondialele de hochei

România-Austria: 7-1

Corespondență din Zagreb de la 
antrenorul Mlhal Flamaropol

Echipa noastră națională a ob
ținut a patra victorie în seria B 
a campionatului mondial. Cu o 
bună pregătire fizică și o con
cepție de joc modernă, hocheiș- 
tii români au învins echipa re
prezentativă a Austriei leu scorul 
de 7—1 : (2—0, 2—0, 3—1).

Atît începutul cit și sfîrșitul 
jocului a găsit echipa noastră în 
atac, ceea ce a derutat echipa 
austriacă, ale cărei acțiuni spora
dice s-au bazat pe individuali
tățile echipei. In mod deosebit, 
canadianul naturalizat, Saint 
John, a condus majoritatea acțiu
nilor, anihilate cu succes de că
tre apărătorii noștri.

Golurile au fost realizate tn 
prima repriză de Ferencz și Var
ga, de Szabo Iuliu și Szabo Geza, 
în a doua repriză, și de Varga II 
în a treia repriză. Pentru aus
trieci a înscris Bachura.

Echipa noastră a început jocul 
în aceeași formație care a învins 
alaltăieri echipa Ungariei. In mi- 
nutui trei însă, jucătorul Flores- 
cu este înlocuit în centrul liniei 
a doua de atac de către Tatviu. 
Linia acționează intens și acest 
„trio" rămîne pînă la sfîrșitul 
jocului.

Astăzi e zi de pauză. In cursul 
dimineții vom vizita o fabrică de 
textile, iar seara asistăm la jocul 
dintre reprezentativele Iugoslaviei 
și Angliei, ambele adversare în 
următoarele două etape.

Vineri seara la orele 19 vom 
susține întîlnirea cu echipa R.S.F. 
Iugoslavia, joc care suscită un 
mare interes la Zagreb. Prin 
victoria de azi echipa noastră re
prezentativă și-a consolidat pozi
ția- în plutonul fruntaș al clasa
mentului grupei B.

Zagreb, 9 martie

Spectacol de gală in cinstea 
participanților la Congres

(Urmare din pag. I) pretat cintece din străvechiul folclor românesc și din cel creat în zilele noastre..Pe scenă se revarsă tumultuos îndrăgitele noastre dansuri populare bănățene, moldovenești, oltenești, oșene și dobrogene, dansuri maghiare, germane și sîrbe, cu ritmurile, strigăturile și voioșia lor tinerească. Suita se încheie cu „Călușul muntenesc" și „Hora" în care flăcăi și fete, în frumoase costume naționale, se prind laolaltă, simbolizînd înfrățirea oamenilor muncii indiferent de ; naționalitate. De pe scenă se înalță majestuos, ca un imn închinat patriei, cîntecul „Republică, măreață vatră".Impresionantul spectacol a fost realizat cu concursul ansamblurilor artistice ale Consiliului Central al Sindicatelor,

Armatei, „Ciocîrlia" și „Peri- nița", ale Filarmonicii de stat „George- Enescu" și Radiotele- viziunii, colectivelor de actori de la Teatru] Muncitoresc C.F.R.-Giulești și de balet de Ia Operă și Operetă, corurile de la aceste teatre și cele sindicale ale unor mari uzine și întreprinderi bucureștene, precum și al Palatului Pionierilor, echipelor de dansuri populare din Craiova, Tg. Mureș și cel sîrb din Timișoara, al unor cunoscut! soliști vocali și instrumentiști.Asistența a răsplătit cu îndelungi aplauze programul de înaltă ținută artistică, spectacolul bucurîndu*se de un deosebit succes.Dip partea conducerii de partid și de stat, artiștilor le-au fost oferite coșuri cu garoafe roșii. (Agerpres)
Semnături pe cartea primăverii

(Urmare din pag. 1) 
narațiune epică palpitantă, 
un roman încă nescris, în 
care personaje, conflicte, 
evenimente se înlănțuiesc și 
se întretaie, în creșteri pli
ne de tensiune, în etape de 
răspîntie care modifică — 
într-un timp foarte scurt 
întregul tablou.

I-am văzut, ieri, în ulti
ma zi al marelui sfat al 
plugarilor, ascultînd într-o 
însetată tăcere „chemarea" 
Congresului, destinată lor 
și satelor lor; i-am văzut 
cum și-au luat rămas bun, 
cu profundă dragoste și 
recunoștință, de la condu
cătorii de partid și de stat; 
i-am văzut legiferînd, prin 
cinci mii cinci sute de sem
nături, actul de înființare 
a Uniunii Naționale a Coo
perativelor Agricole de 
Producție... Au ieșit apoi 
din marea sală, tăcuți, cu 
gravitatea unor adevărați 
autori de istorie.

— Cum vi s-a părut ? — 
am întrebat, într-un grup. 
Ce puteți spune despre zi
lele petrecute aici ?

In primele clipe, nu 
mi-au răspuns. Impresiile

zilei coborîseră adine în ei, 
aducîndu-le pe fețele arse 
de soare un fel de înseni
nare discretă, ca un zîmbet.

— Trebuie să ne gră
bim ! — a exclamat, în
tr-un târziu, cineva, rezu- 
mînd parcă gîndurile celor
lalți. Trebuie să le facem pe 
toate mai iute1

Oamenii mei se grăbeau. 
Se grăbeau să se întoarcă 
acasă, în sate, în cîmpiile 
scăldate de aburul verde 
al primăverii, sub seismul 
solar al lui martie. Deju- 
gînd de la care boii lui 
Grigorescu, încălecînd trac
toarele și autocamioanele, 
ei au ajuns, după lungi și 
durute drumuri prin 
veacuri, după popasuri -și 
ocoluri chinuitoare, în era 
vitezei și a progresului, 
într-un anotimp dinamic, 
de perpetuă primăvară a 
creației colective. Iar acum, 
se grăbesc... Se grăbesc să 
ducă satelor vești despre 
noua etapă, majoră, în is
toria acestor ani de prefa
ceri, se grăbesc să ducă 
învățăminte, experiențe, 
îndemnuri. Se grăbesc, cer
cetând cu gravitate și emo
ție — în cartea Directivelor

Partidului — noile cifre ale 
înaintării. Poate că nu toate 
din aceste cifre vor fi atin
se din prima clipă. Dar 
importantă este hotărîrea 
lor de a înainta cu maximă 
viteză spre zarea noilor în
făptuiri. Esențială este, în 
reacția lor, cutezanța gîn- 
dului, tăria și încrederea 
cu care privesc ziua de 
mîine. O zi pe care oame
nii aceștia vor să și-o a- 
propie cît mai iute.

— Trebuie să ne grăbim!
Sînt oameni care au gus

tat din roadele muncii uni
te și au căpătat aripi. Ei 
s-au ridicat la înțelegerea 
largă a noii meniri istorice, 
cuprinzînd cu privirea ori
zontul de progres al între
gii societăți.

Oamenii cîmpiilor au vo
tat, ieri, legiferînd o nouă 
etapă în viața satului ro
mânesc. Un vot al țărăni
mii întregi, însumînd mi
lioane de semnături pe 
cartea primăverii și a crea
ției românești. Cîmpiile pa
triei și-au spus, de la o 
zare la alta, cuvîntul. Cu
vîntul lor plin, parfumat 
și greu ca o roadă.

CINEMATOGRAFE
A FOST CÎNDVA HOT — 
cinemascoprulează ■ la Patria (orele 9; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21.15), București (orele 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), Feroviar (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), Excelsior (orele 10; 12,30; 15;17,30; 20), Melodia (orele 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30).
ANI CLOCOTITORIrulează la Republica (orele 9; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15), Flamura (orele 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30).
VANINA VANINIrulează la Luceafărul (Orele 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45), Grivița (orele 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30).
ÎN PUSTIUL PATAGONIEIrulează la Capitol (orele 9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21), Dacia 9—14 în continuare; 16,15; 18,30; 21).
completare — Vizita conducă
torilor de partid și de stat in 
regiunea Banat
WINNETOU — cinemascop — 
seria a Il-arulează la Festival (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), Gloria (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,30; 21), Arta (orele 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45).
PROCESUL ALB — cinema
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 pa- 
MÎNTULUIrulează la Central (orele

9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45).
PINGUINULrulează la Lumina (orele 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45).
TRAGEȚI ÎN STANISLAS rulează la Union (orele 14,15; 16,30; 18,45; 21).
CORABIA MISTERIOASA — 
BUMI ZIARISTUL — FUN- 
TIK ȘI CASTRAVEȚII — 
CINE E MAI PUTERNIC — 
dimineața — ora 10 — după- 
amiază — MUNCILE LUI 
HERCULErulează la Doina (orei* 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), Pacea (orele 11; 15,45; 18,15; 20,45).
CE S-A INTÎMPLAT CU 
BABY JANErulează la Giuleștî (orele 14,30; 17,30; 20,30), Unirea (orele 15,30; 18; 20,30).
DEPĂȘIREArulează la Volga (orele 9,45; 13,15; 15,45; 18,15;20,45).
CALEA VICTORIEI SAU
CHEIA VISURILORrulează la Buzeștl (orele 14,30; 16,30; 18,30; 20,30),Moților (orele 15,30; 18; 20,30).
OLD SHATTERHAND — ci
nemascoprulează la Crîngași (orele 13,45; 16; 18,15; 20,30), Munca (orele 10,30; 14; 16,15; 18,30; 20,45).
TOM JONESrulează Ia Bucegi (orele 9,30; 12,15; 15; 18; 21), Flo- reasca (orele 9,45; 12,30; 15,15; 18; 20,45), Rahova

(orele 10,30; 15; 17,45;2(7,30).
FATA DIN JUNGLĂrulează la Flacăra (orele 10; 16; 18,15; 20,30), Aurora (orele 10; 12; 14; 16,30; 18,30; 20,30).
FEMEIA ÎN HALATrulează la Vitan (orele 15; 1'7;-19; 20,45).
GUSTUL MIERIIrulează la Miorița (orele 10; 12,30; 16; 18,30; 20,45).
PROCESUL DE LA NÎJRN- 
BERG — ambele serii —rulează la Popular (orele 10; 16; 19,30).
CRIMINALUL ÎN VACANTĂ
— cinemascoprulează la Cosmos (orele 16; 18; 20), Colentlna (o- rele 15,30; 17,45; 20).
AUTORIZAȚIA DE CĂSĂ
TORIErulează Ia Viitorul (orele 15; 17; 19; 21).
FEMEIA NECUNOSCUTĂ rulează la Progresul (orele 15,30; 18; 20,30).
STEAUA BALETULUIrulează la Drumul Sării (o- reie 15,30; 17,45; 20).
VIZITA — cinemascop — rulează la Ferentari (orele 15; 17; 19; 21).
CAMERA ALBĂrulează la Cotroceni (orele 15; 17; 19; 21).
P1RVU MUTU — ZUGRAVU
— PASIUNI — WILANOV — 
COȘUL — UN BLOC NE
OBIȘNUIT — SPORTIVII —rulează la Timpuri Noi (orele 10—21 în continuare).
HOȚUL DIN BAGDAD rulează Ia Cinematecă (o- rele 10; 12; 14).

In legătură cu încetarea lu
crului pe o perioadă nelimitată 
a celor 75 000 de învățători co- 
lumbieni, ziarul „El Tiempo" a 
publicat un articol în care face 
o analiză asupra crizei învăță- 
mîntului primar din Columbia. 
In articol se arată că dacă auto
ritățile nu vor satisface reven
dicările învățătorilor, în direc
ția stabilirii unui salariu minim 
și reglementării sistemului de 
pensii, în acest an de învăță- 
mînt vor putea continua studi
ile numai o treime din numă
rul total al școlarilor. Totodată, 
ziarul subliniază că statisticile 
efectuate de Federația naționa
lă a învățătorilor din Columbia 
atestă faptul că numărul de 
analîabeți este în continuă 
creștere în țară.

DEMONSTRAȚII DE PROTEST 
IN ECUADOR

in capitala Ecuadorului au 
avut loc demonstrații ale stu
denților în semn de protest îm
potriva politicii juntei militare 
conduse de Ramon Castro Ji- 
jon. Agenții poliției au folosit 
torța pentru a-i împrăștia pe 
demonstranți și au blocat stră
zile centrale ale capitalei care 
duc spre principalele instituții 
guvernamentale.

Federația studenților univer
sitari din Ecuador a dat publi
cității o declarație în care a- 
rată că acțiunile studenților 
sînt sprijinite de toate organi
zațiile și partidele de opoziție 
din țară, care împreună „sînt 
decise să continue lupta".

ARESTĂRI IM RINDURILE 
STUDENȚILOR PERUVIENIDupă cum anunță agenția Prensa Latina, in capitala Perului autoritățile polițienești au operat arestări în rîndul studenților Universității naționale tehnice. Cei arestați au fost a- cuzați de „activitate subversivă" desfășurată în sprijinul forțelor de partizani care operează în munți.

Turneul
ansamblului
„Ciocîrlia"Ansamblul folcloric român „Ciocîrlia", aflat într-un turneu în S.U.A., a dat luni seara un spectacol în fața unei săli arhipline în orașul Tucson (Arizona). Agenția Associated Press apreciază că spectacolul a fost „plin de culoare, muzicalitate și mișcare". „Indiferent dacă a fost vorba de un dans de nuntă sau un dans vesel — arată comentatorul agenției — dansatorii nu s-au odihnit nici o secundă. Strigătele, săriturile și mișcările lor viguroase au fost atît de repezi, incit abia puteau fi urmărite cu ochiul. Un spectator a spus că dansul „Brîul" te extaziază. Sub conducerea lui Victor Predescu, orchestra ne-a oferit o muzică colorată și extrem de interesantă. Damian Luca cu solo-ul său la nai a entuziasmat întreaga sală".

Sesiunea Comisiei O. N. U.
pentru drepturile omului
La New York au început lu

crările celei de-a 22-a sesiuni 
a Comisiei O.N.U. pentru drep
turile omului. Pe ordinea de 
zi a sesiunii se află înscrise 20 
de puncte, printre care adop
tarea unei convenții cu privire 

■Ia suprimarea tuturor formelor 
de intoleranță religioasă, studi
erea problemei violării dreptu
rilor omului acolo unde se 
practică segregația rasială, in 
special în regimurile coloniale 
și cele avînd ca politică de stat 
apartheidul. De asemenea, co
misia va examina problema 
creării unui post de înalt co
misar al Națiunilor Unite pen
tru drepturile omului.

înscrierea pe ordinea de zi a 
sesiunii a acuzației formulate 
de către Organizația Internațio
nală a Muncii (O.I.M.) referi
toare la violarea drepturilor o- 
mului in Burundi a fost amînată 
pentru moment pentru a se da 
posibilitatea delegațiior să stu-

dieze mai bine această proble
mă.

tn prima zi a sesiunii a fost 
ales noul președinte al comisi
ei, în persoana costaricanului 
Volio Jimenez, care îi succede 
lui Salvador Lopez (Filipine). în 
funiția de vicepreședinți au 
fost aleși Krishna Bant (India) 
și Ibrahim (Senegal).Boye

★York 1966O.N.U. pentru codi-a început se- a ComitetuluiLa New siunea pe special al ficarea principiilor de drept internațional referitoare la relațiile de prietenie și cooperare între state. Deschizînd lucrările sesiunii, secretarul general al O.N.U., U Thant, a subliniat că în fața comitetului se află sarcini importante în legătură cu elaborarea declarației care să proclame principiile referitoare Ia pericolul ce decurge din folosirea forței, la soluționarea pașnică a conflictelor, principiile neamestecului și autodeterminării.Președinte al sesiunii a fost ales Krishna Rau, India.

Agențiile de presă anunță 
că marți noaptea, patrioții 
sud-vietnamezi au declanșat 
un puternic atac asupra tabe
rei forțelor speciale americane 
și sud-vietnameze situată la 
Ashau, în provincia Thua 
Tien, de la frontiera cu 
Laosul.

Forțele armate din tabără, 
transmite agenția Associated 
Press, au suferit pierderi gre
le. Patrioții au doborît un 
avion bimotor de tipul „AC- 
47", venit în zona atacului 
pentru a sprijini trupele de la 
Ashau. In felul acesta, relata 
corespondentul agenției France 
Presse, tabăra a fost lipsită 
de sprijinul aviației america
ne. Din cauza tirului patrioți- 
lor nici elicopterele trimise 
ulterior de la baza de la Da 
Nang nu au putut salva mă
car membrii răniți ai echipa
jului de pe avionul doborît.

Abia miercuri seara, trans
mite agenția Associated Press, 
Saigonul a putut relua legă
tura prin radio cu supravie
țuitorii de la tabăra din 
Ashau.

noului guvern austriac
Președintele Republicii Austriece, Franz Jonas, l-a însărcinat miercuri pe Josef Klaus, președintele partidului populist, care a ieșit învingător în recentele alegeri parlam/ntare, să formeze noul guvern. Urmează ca între cele două partide principale — populist și socialist — să fie angajate tratative în vederea reînnoirii coaliției guvernamentale, elaborarea programului și stabilirea componenței noului guvern. Aceste tratative vor începe peste cite- va zile în cadrul unui comitet restrîns în care fiecare partid

R. S. CEHOSLOVACĂ. Tineri creatori la o școală de 
aplicată.

Schimbul de scrisori între președin
tele Franței, de Gaulle,, șl președintele 
Statelor Unite, Johnson, a readus pe 
planul actualității, relațiile franco-ame- 
ricane șl, într-un sens mai larg, rela
țiile Parisului

1 -

cu N.A.T.O.

p
otrivit surselor diplomatice citate de agențiile de presă, scrisoarea iui de Gaulle conține propunerea de a se angaja tratative asupra viitorului bazelor a- fond, vorba aci de nici o Găsim în propunerea aceeași consecventă a Parisului de a se care

mericane în Franța. în nu este‘ surpriză, franceză tendință degaja de orice element aduce o atingere deplinei suveranități naționale. Tendința exprimată fără nici un echivoc la conferința de presă a generalului de Gaulle din 21 februa
rie : „în general este vorba de 
a restabili o situație normală de 
suveranitate în cadrul căreia 
ceea ce este francez pe sol, în 
aer, pe mare și în forțele ar
mate, precum și orice element 
străin care s-ar afla în Franța 
să nu țină de acum înainte de
cît de autoritățile 1 Fără a constitui o inițiativa diplomatică statului francez are semnificații.Dacă LE' MONDE
că „retragerea din Franța a ce
lor 26 000 de soldați americani 
nu mai este decît o chestiune 
de luni", mulți observatori subliniază implicațiile mai largi ale gestului diplomatic fran
cez. „Iată deschis — subliniază

L’AURORE — procesul care 
trebuie nu numai să degajeze 
Franța de N.A.T.O., dar să și 
ducă la plecarea tuturor forțe
lor aliate din Franța". Iar PARIS JOUR își întitulează comentariul „Primul foc în operațiunea degajare". Se subliniază, în acest sens, că linia trasată de președintele Franței presupune încetarea caracterului, „extrateritorial" al dis-

franceze", surpriză, a șefului ; evidenteopiniază

este reprezentat de trei negociatori. Deși populiștii dețin pentru prima oară din 1945, majoritatea absolută în parlament ceea ce le-ar permite să formeze singuri guvernul, ei au făcut cunoscut că doresc reînnoirea coaliției cu socialiștii pe baza unui program modificat. Tratativele se anunță dificile, dat fiind că populiștii pun acum condiții noi care nu vor fi acceptate cu ușurință de partenerii lor, Printre acestea, se află cererea ca parlamentul — și prin urmare majoritatea populistă — să aibă dreptul de a vota legi care nu au fost a- doptate în unanimitate de membrii guvernului,

R. S. Cehoslovacă: Conferința

lucrătorilor din agriculturăLa 9 martie, la Praga s-a deschis Conferința lucrătorilor din cooperativele agricole unice și din gospodăriile agricole de stat din R.S. Cehoslovacă, la care participă circa 1000 de delegați. La lucrările conferinței iau parte Antonin Novotny, prim-Secre- tar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, președintele Republicii Socialiste Cehoslovace, și alți conducători de partid și de stat. Conferința, care a
Evoluția crizei de guvern

Președintele Partidului so- cial-creștin, Paul Vanden Bo- eynants, însărcinat de regele Baudouin să procedeze la consultări cu reprezentanții celor-* lalte partide politice în vederea, constituirii unui nou guvern, a propus Partidului libertății și progresului să facă parte dintr-o viitoare coaliție. El s-a adresat liberalilor, după 27 de zile de criză guverna-

mentală, deoarece Partidul socialist a refuzat să facă parte dintr-o coaliție în care ar fi prim-ministru Boeynants. După cum afirmă agențiile de presă Boeynants a declarat cu cîteva zile în urmă că, dacă liberalii socialiști vor refuza să facă parte din același guvern cu sociăl-creștinii, aceștia din urmă vor forma singuri un cabinet.
Asasinarea lui Alberto Lovera

Autoritățile polițienești din 
Venezuela au confirmat știrea 
despre asasinarea iui Alberto 
Lovera, membru al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
din Venezuela. Corpul lui a fost 
găsit pe o plajă din statul An- 
zoategui. Deputatul Jose Vi
cente Raujel a declarat in Con
gresul național că vinovați 
pentru această crimă sînt mem
brii poliției secrete „Digepol". 
tn urma torturilor la care a 
fost supus, Lovera a murit, in 
timp ce era transportat în în
chisoarea militară „Cachipo"

Monajas. Raujel a 
el va ridica chestiu- 

lui Lovera in 
din Con-

din statul 
anunțat că 
nea asasinării
Camera Deputaților 
greșul național. Fostul ministru
al afacerilor externe al Vene- 
zuelei, Ignacio Luis Arcaya, a 
publicat în ziarul „EI National" 
un articol în care scrie că „a- 
ceastă crimă nu trebuie să ră- 
mînă nepedepsită". Ziarul „El 
National" cere, tn articolul său 
redacțional, „să se întreprindă 
o anchetă minuțioasă în legă
tură cu asasinarea lui Lovera".

prea multă seninătate. Răspunsul președintelui S.U.A. — relatează referindu-se la surse o- ficioase ASSOCIATED PRESS — lasă să se înțeleagă că Statele Unite vor prefera să-și retragă instalațiile lor militare din Franța decît să le transfere sub comanda și controlul francez. Potrivit agenției FRAN
CE PRESSE, „deși nu se referă 
Ia fondul problemei răspunsul 
lui Johnson, redactat în terme
ni moderați și amabili, insistă 
totuși pe principiul fundamen
tal al integrării în sinul alianței". Așa cum se conturează din relatările corespondenților diplomatici din Washington și

„ Operația
degajare"

pozitivelor integrate care constituie o parte din așa-numita infrastructură a 'N.A.T.O. (conducte, comunicații, cartierul general al N.A.T.O. de (Ia Ro- quencourt etc.).Deși prima reacție a Washingtonului la noua inițiativă franceză pare să indice o notă de calm . (rapiditatea răspunsului Iui Johnson poate fi interpretată în sensul că partea a- mericană anticipase acțiunea franceză), există destule motive să se presupună că la Casa Albă nu se privesc lucrurile cu

Paris, scrisoarea președintelui S.U.A. este mai curînd o confirmare de primire care îmbracă un caracter provizoriu, subliniind shingtonul să procedeze la consultări ale N.A.T.O. Dincolo de bilități" lor deschise" pentru ceea unii observatori prevăd a „lungi și delicate divergențele fundamentale care opun cele două capitale se mențin.S-ar putea, desigur, ca po-

necesitatea ca Wa-cu celelalte 13 țări „ama- și în perspectiva „usi- ce fi tratative".

ziția mai rezervată a Washingtonului să-și aibă izvorul în însăși dificultățile mereu mai mari pe care le întîmpină cramponarea de concepții și sisteme învechite. In „NEW YORK TIMES" cunoscutul comentator Sulzberger, de obicei bine informat, aduce în această privință unele amănunte reve
latoare : „Unii politicieni (a- mericani n.n.) nerăbdători scrie Sulzberger — ar dori să 
forțeze o înfruntare directă cu 
Franța în problema viitorului 
N.A.T.O., riscînd chiar o rup
tură cu Parisul pentru a putea 
integra restul alianței atlan
tice. Școala de gîndire pe care 
o reprezintă aceștia e impreg
nată de noțiuni ca „leadership" 
și „forță" ...Consilieri lnfluenți 
ai președintelui opiniază însă 
că Statele Unite ar trebui să se 
obișnuiască cu ideea că Parisul 
va ieși intr-o bună zi din 
N.A.T.O., manevrînd ca actualul 
sistem integrat să iie înlocuit 
printr-o serie de acorduri bila
terale cu caracter mai degrabă 
consultativ decît operațional. 
Acești consilieri insistă că Sta
tele Unite ar trebui să evite în
cercările de presiune in direc
ția integrării alianței atlantice, 
dacă nu doresc ca alianța în
săși să se dezintegreze cu 
totul".Fapt este că tendințele Washingtonului de a menține — prin diferite instrumente poli tîce de felul „integrării ataln- tice" și prin bazele militare de pe teritorii străine — dominația americană în lumea occidentală se lovesc de dificultăți greu de trecut.

EM. RUCĂR

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIABucurești, Piața „Scînteii”, TeL 17.60.10. Tiparul: Combinatul Poligrafie „Casa Scînteii1

fost organizată în cadrul pregătirilor pentru cel de-al XIII-lea Congres al P.C. din Cehoslovacia, discută probleme referitoare la dezvoltarea agriculturii țării.Luînd cuvîntul, A. Novotny a arătat printre altele sarcinile care stau în fața agriculturii cehoslovace, subliniind că și în viitor vor fi dezvoltate cele două forme existente de producție socialistă — gospodăriile de stat și cooperativele agricole de producție. Re- ferindu-se la obiectivele celui de-al patrulea cincinal, A. Novotny a arătat că volumul global al producției agricole urmează să sporească cu aproximativ 14,2 la sută față de perioada 1961—1965.
de la

Palomares
Sezonul turistic n-a 

fost încă inaugurat pe 
coasta mediteraneană. 
Soarele își dăruiește cu 
zgîrcenie razele, prefe
rind să-și prelungească 
odihna in acest sfirșit de 
iarnă. Apele mării au o 
temperatură de... frigi
der, pe care o pot su
porta doar obișnuiții 
performanțelor sportive. 
Pe plajă și-au făcut 
insă apariția niște domni 
dornici să înoate în apa 
Mediteranei. Au părăsit 
luxoasele limuzine și 
îmbrăcați în costume de 
baie s-au azvîrlit fără 
ezitare în mare.

Turiști grăbifi, nerăbdători să 
guste plăcerea înotului în Medite- 
rană ? Un prolog publicitar Ia se
zonul turistic care bate la porți ? 
Sau, poate, o scenă de tilm pe 
care nemilosul regizor a dorit s-o 
turneze în martie 7 Nici vorbă...

Totuși, înotătorii păreau mai pu
țin preocupați de Mediterană și 
mai mult de ceea ce se întîmplă 
pe plajă. O armată de ziariști și 
fotografi le urmărea fiecare gest. 
Curioșii — oameni de prin partea 
locului — deveniseră numeroși. 
In siîrșit, domnii din apă au reve
nit pe uscat. Ziariștii i-au încon
jurat. Binevoitori, înotătorii au în
ceput să facă declarații. Despre 
ce ? Cumva despre recorduri spor
tive 7 Nu...

Minutele de înot au fost o de
monstrație... politică. Mai exact, a 
fost „o baie de asigurare". Amba
sadorul american Ia Madrid însoțit 
de colaboratorii săi (plus un mem
bru al guvernului spaniol) s-a de
plasat pe plaja de la Palomares 
pentru a oferi asigurări că nu exis
tă vreo primejdie de radioactivi
tate ca urmare a accidentului bom
bardierului „B-52" care a pierdut 
patru bombe nucleare. Ambasado
rul, pus pe vorbă, a recunoscut to
tuși că una din cele patru bombe 
„continuă să lipsească la apel". 
Dar o bombă atomică — după 
domnul ambasador — ar fi un soi 
de jucărioară inofensivă față de 
care spaniolii nu ar trebui să ma
nifeste prea multă teamă.

Baia de la Palomares este desti
nată să calmeze spiritele. Pare pu
țin probabil ca spaniolii din năpăs
tuita regiune, care își văd pămîn
tul răscolit în căutarea unei bom
be atomice, să doarmă liniștiți. Lor 
le-a fost răpită liniștea...

Ambasadorul a spus că ameri
canii vor căuta bomba rătăcită și 
vor studia urmările accidentului 
pînă vor fi convinși că „lasă Spa
nia exact așa cum au găsit-o". Dar 
o Spanie „exact așa cum au gă
sit-o" ar trebui să fie... fără baze 
americane. Atunci nu s-ar mai ră
tăci bombele atomice și nici am
basadorul S.U.A. n-ar mai avea 
ingrata misiune de a se scălda în 
apele Mediteranei, înainte de se
zonul turistic...

EUGENIU OBREA


