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VIZITELE DELEGAȚIEI С. C. S.
DIN R. P. UNGARA

Delegația Consiliului Centra] al Sindicatelor din R. P. Ungară, con
dusă de tovarășul Brutyo Idnos, președintele C.C.S. din R. P. Ungară, care 
se află în țara noastră la invitația C.C.S. din Republica Socialistă Româ
nia, a vizitat în aceste zile orașul Craiova,--- iar de aici trecînd prin Va
lea Jiului — a vizitat regiunile Hunedoara și Brașov. La Deva, oaspeții 
s-au întîlnit cu membrii biroului .executiv al Consiliului regional al sin
dicatelor.

COMUNICAT
In zilele de 11 și 12 noiembrie 1965 a avut loc Ple

nara Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român.

La lucrările Plenarei au participat membrii și mem
brii supleanți ai Comitetului Central, membrii Comisiei 
Centrale de Revizie, iar ca invitați șefii secțiilor C.C. 
al P.C.R.. miniștri, secretari ai comitetelor regionale 
de partid, președinții consiliilor agricole regionale, con
ducători ai organizațiilor de masă și ai unor instituții 
centrale de stat, redactori șefi din presa centrală..

Plenara a dezbătut și aprobat în unanimitate Rapor
tul cu privire la îmbunătățirea conducerii și planificării 
agriculturii, prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Comitetului Central al Partidului

Comunist Român. Plenara a adoptat o rezoluție — care 
va fi dată publicității — cuprinzînd măsurile ce 
trebuie luate în vederea îmbunătățirii conducerii și 
planificării agriculturii.

De asemenea, Plenara a ascultat informarea privind 
vizitele delegațiilor de partid și guvernamentale ale 
Republicii Socialiste România în Uniunea Republicilor 
Sovietice Socialiste și în Republica Populară Bulgaria. 
Plenara Comitetului Central a aprobat în unanimitate 
activitatea delegațiilor de partid și de stat care au vi
zitat Uniunea Sovietică și Republica Populară Bulgaria, 
constatînd cu satisfacție că aceste vizite au adus o 
contribuție importantă la dezvoltarea relațiilor de prie
tenie și colaborare tovărășească dintre partidele și po
poarele țărilor noastre.

Cu privire la îmbunătățirea conducerii 
și planificării agriculturii

Raport prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la Plenara C.C. al P.C.R. din 11-12 noiembrie 1965
Tovarăși,
-Stabilind — pe baza învățăturii 

marxist-leniniste, a legilor generale 
care acționează în societate — liniile 
directoare ale progresului continuu 
al economiei noastre naționale, căile 
înfloririi multilaterale a societății 
socialiste, Congresul al IX-lea al 
Partidului Comunist Român a acor
dat o atenție deosebită, alături de 
celelalte ramuri economice, dezvol
tării agriculturii țării.

In vederea înfăptuirii directive
lor Congresului, Comitetul Executiv 
a elaborat o serie de măsuri orga 
niZLȘ&rice menite să creeze cadrul 
neciaar progresului continuu al a- 
gnrtftturii noastre socialiste. A- 
ceasta va asigura înflorirea satelor, 
ridicarea nivelului de trai material 
și cultural al oaprenilor muncii de 
la Sate, sporirea aportului țărănimii 
la avîntul economiei naționale, al 
întregii societăți, la creșterea bu- 

■- năstării poporului.
In elaborarea acestor măsuri Co

mitetul Executiv a pornit de la ne
cesitățile generale ale construcției 
socialiste și de la interesele țără
nimii cooperatiste, ale întăririi con
tinue a alianței muncitorești-țără- 
nești

Este știut că tara noastră dispune 
de o însemnată suprafață agricolă 
și de condiții de sol și climă care

Calea sigură de sporire a producfiei agricole esfe crearea 
unei puternice baze fehnico-maferiale a agriculturii

Factorul esențial de care depin
de Valorificarea însemnatelor re
zerve pe care le deține agricultu
ra noastră socialistă de a obține 
producții vegetale și animale ridi
cate este crearea unei puternice 
bâze tehnico-materiale.

Dezvoltarea agriculturii mondia
le, ca și propria noastră experien- 

■ i ță, demonstrează că singura cale 
. de sporire a producției și produc

tivității muncii este aplicarea pe 
Scară largă a științei și tehnicii 
înaintate, folosirea mijloacelor de 
muncă moderne, care să influențe
ze într-o măsură tot mai mare fac
torii naturali de care depinde pro
cesul producției agricole. Fără un 
grad înalt de mecanizare a tuturor 
muncilor agricole, fără extinderea 
chimizării și irigațiilor, fără asigu
rarea mijloacelor corespunzătoare 
de transport și depozitare a pro
ducției agricole, a unor condiții 
optime de prelucrare agro-indus- 
triată, nu poate fi concepută o a-

*1 Datele sînt publicate de A- 
nuarul producției F.A.O. — Roma 
.1964 — vot 18.

--------
**) Pe • tractor convențional 

de 15 C.P* 

permit practicarea unei agriculturi 
intensive, obținerea unor producții 
vegetale și animale ridicate. Coope
rativizarea agriculturii a deschis 
largi perspective de punere în va
loare a acestor condiții și posibilități 
de dezvoltare economică și sociala 
a satului, de îmbunătățire a condi
țiilor de viață ale țărănimii.

Este important de subliniat fap
tul că anul acesta în ciuda condi
țiilor climatice neprielnice, rezulta
tele obținute în producția agricblă 
sînt, în ansamblu, mai bune decît 
în 1964. Astfel,'producția globală de 
cereale este cu circa 1,5 milioane 
tone mai mare decît în anul tre
cut. O producție bună s-a realizai 
la floarea-soarelui, la sfecla de za
hăr și la fructe. De asemenea, mai 
bună decît anul trecut este situația 
furajelor pentru animale. Ca rezul
tat a crescut producția de carne și 
lapte. Toate acestea permit satisfa
cerea nevoilor de alimente ale popu
lației și a necesităților de materii 
prime ale industriei.

Aceste rezultate sînt rodul mun
cii harnice și entuziaste a țărănimii 
noastre cooperatiste, a lucrătorilor 
din gospodăriile de stat și stațiunile 
de mașini și tractoare, a inginerilor 
și tehnicienilor din agricultură. Ele 
se datoresc eforturilor organelor și 
organizațiilor de partid și de stat 

gricultură modernă, în stare să sa
tisfacă nevoile alimentare ale 
populației și cererile sporite de 
materie primă ale industriei.

Rentabilitatea și productivitatea 
muncii în agricultură depind în 
cea mai mare măsură de investi
țiile făcute pentru dezvoltarea ba
zei tehnico-materiale. Acest lucru

Dotarea tehnică Producții medii la ha:

Hectare 
teren a- 
rabil, vii 
și livezi 
la un 
tractor 

fizic

îngrășă
minte chi
mice sub
stanță ac
tivă kg/ha 

agricol

Grîu Porumb
Sfeclă 

de 
zahăr

Cartofi

R. F. Germană 8 186 3510 3 640 42 600 27 900
Franța 25 87 2 660 4 060 37 600 18 900
R. D. Germană 45 168 3 000 — 26 600, . 17 300
Italia 45 42 1 850 3 290 34 300 11 400
Cehoslovacia 34**) 85 2 460 2 930 31 400 13 000
Ungaria 102 43 1 560 2 760 29 000 8 700
Bulgaria 131 31 1 590 2 620 16 500 9 600
România 160 13 1 320 1 780 12 900 8 400

Deși în anii puterii populare în 
țara noastră s-au obținut succese 
însemnate în dotarea tehnică a a- 

pentru mobilizarea forțelor și mij
loacelor de care dispune agricultura 
noastră în vederea executării la 
timp și la un nivel agrotehnic su
perior a muncilor agricole. Se poate 
aprecia că în acest an lucrările de 
însămințare, întreținerea culturilor 
și recoltare s-au desfășurat mai 
bine și într-un termen mai scurt.

Tn sporirea producției, un rol ho- 
tărîtor l-a avut creșterea bazei teh
nice a producției agricole, faptul 
că unitățile agricole au dispus de 
un număr sporit de tractoare și ma
șini agricole și de o cantitate mai 
mare de îngrășăminte și substanțe 
chimice. In acest an, agricultura a 
primit încă 9 500 tractoare, 5 000 
combine și 3 000 de semănători, 
folosind cu peste 50 000 tone în
grășăminte substanță activă mai 
mult ca anul trecut. S-au utilizat, 
de asemenea, la principalele cul
turi cantități sporite de semințe din 
soiuri superioare de mare producție 
și de bună calitate.

Rezultatele obținute în acest an 
în producția agricolă demonstrea
ză că avem capacitatea de a rezol
va cu succes sarcinile stabilite de 
Congresul partidului privind realiza
rea unor recolte tot mai bogate, 
creșterea continuă a producției a- 
gricole.

este demonstrat elocvent de datele 
pe care le furnizează situația e- 
xistentă în numeroase țări. Iată, 
de pildă, cum se înfățișează rapor
tul dintre producție și dotarea teh
nică în agricultura cîtorva țări din 
Europa, în anul 1963, fără a lua 
în considerare deosebirile de sol 
și climă existente în aceste țări *).

griculturii, încărcătura de teren a- 
rabil, vii și livezi, pe un tractor, 
a fost la noi în 1963 de 20 ori mai 

mare decît in R. F. Germană, de 
6 ori mai mare ca în Franța și de 
peste 3 ori și jumătate mai mare 
decît in Italia și R. D. Germană, 
de 1,5 ori mai mare decît în Un
garia și de 1,2 ori mai mare decît 
în R. P. Bulgaria. Totodată, în țara 
noastră s-au folosit de 14 ori mai 
puține îngrășăminte chimice în 
comparație cu R. F. Germană, de 
6,7 ori mai puțin decît în Franța, 
de 3,2 ori decît în Italia, de 13 ori 
decît în R. D. Germană, de 6,5 ori 
decît ,în Cehoslovacia, de 3,3 ori 
decît în Ungaria și de 2,4 ori decît 
în Bulgaria.

După cite se constată din anali
zele acestor date comparative, re
zultatele obținute în ■ producția a- 
gricolă sînt legate în măsură în
semnată de gradul mecanizării și 
chimizării agriculturii, de nivelul 
mijloacelor perfecționate pe care 
le folosește o țară sau alta în pro
cesul de producție.

Importanța înzestrării tehnice 
pentru asigurarea creșterii pro
ducției agricole este relevată și 
de rezultatele obținute în tara 
noastră de către gospodăriile agri
cole de stat care dispun de posi
bilități materiale superioare celor
lalte unități din agricultură. In pe
rioada anilor 1962—1964 valoarea 
investițiilor la suta de hectare te
ren agricol a fost în gospodăriile 
de stat de 2,5 ori mai mare decît 
în cooperativele agricole,- valoarea 
fondurilor fixe existente în 1964 
în gospodăriile agricole de stat la 
100 de ha teren agricol era de 
circa 3 ori mai ra^re decît în co
operativele agricole. Gospodăriile 
de stat au folosit în anul .1964, 70 
kg de îngrășăminte chimice sub
stanță activă în medie pe hectarul 
arabil față d.e numai 10 kg. în co
operativele agricolej la un țractor 
fizic‘tn’ gospodăriile . agricole de 
stat au revenit 68,7 ha, iar îrj Co
operative 145 ha. Aceasta explică 
în bună măsură faptul că în a- 
ceeași perioadă și în condiții ase
mănătoare de climă și șol, produc
ția medie anuală a gospodăriilor 
de stat a depășit în medie cu 745 kg 
de grîu și 1 141 kg porumb la hec
tar pe cea a cooperativelor agri
cole, iar producția de lapte cu 
1 569 litri pe vacă furajată.

Un exemplu grăitor despre re
zultatele economice ale perfecțio
nării mijloacelor de cultivare a pă- 
mîntului îl constituie regiunea Do- 
brogea. Dintr-o zonă cu cea mai 
scăzută fertilitate a pămintului, 
cu producții vegetale și anima
le extrem de reduse în trecut, 
zonă calificată adesea ca improprie 
pentru agricultură, Dobrogea s-a 
transformat în anii din urmă, în 
condițiile cooperativizării agricul
turii și datorită măsurilor econo
mice luate de stat, într-un impor
tant bazin cerealier al României 
cu producții care depășesc media 
realizată pe tară. In ultimii trei 
ani (1962—1964) cooperativele a- 
gricole din Dobrogea au realizat o 
producție ce depășește media pe 
țară obținută în sectorul cooperatist 
cu 400 kg la grîu și 490 la porumb 
la hectar. In 1964 producția de lap
te pe vacă furajată a fost cu 420 
litri mai mare decît media pe tară 
a cooperativelor agricole. Aceasta 
se datorește faptului că în Dobro
gea — prima regiune cooperativi- 
zată a țării — cooperativele și-au 
dezvoltat mai mult puterea econo
mică, fiind în măsură să afecteze 
fonduri de investiții proprii mai 
mari pentru întărirea bâzei lor ma
teriale, precum și faptului că a e- 
xistat o preocupare mai mare pen
tru amplasarea judicioasă a cultu
rilor și profilarea producției. Va
loarea fondurilor fixe ale coopera
tivelor agricole din Dobrogea s-a 
ridicat în 1964 la 317 500 lei pe 
suta de hectare teren agricol față 
de 219 000 Iei media pe țară, adică 
de 1,5 ori mai mare.

încheierea cooperativizării agricul
turii — unul din marile succese ale 
partidului și regimului,, nostru, ca
re a determinat profunde schimbări 

social-economice în viața satelor, a 
întregii țărănimi — creează condi
țiile cele mai favorabile pentru 
avîntul continuu al producției a- 
gricole. Dar acesta constituie de 
fapt numai punctul de plecare în 
asigurarea progresului agriculturii 
noastre. Noi putem folosi avanta
jele acestui sistem de organizare 
a producției agricole numai dezvol- 
tînd baza tehnico-materială, asigu- 
rînd tot ceea ce este necesar pen
tru sporirea producției — mecani
zare, chimizare, irigații, aplicarea 
pe scară largă a științei și tehnicii 
înaintate.

Tovarăși,
Este cunoscut că în anii planu

lui de șase ani nu s-au realizat gra
dul corespunzător de mecanizare 
a lucrărilor agricole și nici sarci
nile în domeniul chimizării și iri
gațiilor, datorită pe de o parte pre
vederilor insuficiente, iar pe de 
altă parte faptului că nici ceea ce 
s-a prevăzut nu s-a îndeplinit inte
gral, mari rămîneri în urmă înre- 
gistrîndu-se în special în industria 
producției de îngrășăminte chimi
ce. In perioada 1962—1964 Consi
liul Superior al Agriculturii nu a 
realizat în nici un an planul de in
vestiții, râmînerile în urmă din a- 
cești ani însumind peste 700 mili
oane lei. Trebuie să spunem că 
nici în cursul acestui an îndepli
nirea planului de investiții nu se 
desfășoară în ritmul cuvenit. Timp 
de 10 luni, Consiliul Superior al 
Agriculturii nu a realizat decît 77 
la Sută din planul anual de inves
tiții.

■<Pe numeroase șantiere din gos
podăriile agricole de stat, pe șan
tierele complexelor de tip indus
trial pentru creșterea și îngrășa- 
rea porcildr, în. utiele stațiuni de 
mașini și tractoare, o serie de ®- 
biective prevăzute a se termina în 
acest ari se găsesc îb stadii de e- 
xecuție care periclitează intrarea 
în funcțiune la termen.

O însemnată răspundere pentru 
executarea unor lucrări importan
te privind creșterea producției a- 
gricole revine Comitetului de Stat 
al Apelor. Din volumul de investi
ții prevăzut pentru acest an, Co
mitetul Apelor nu a realizat o parte 
însemnată, mari rămîneri în urmă 
înregistrîndu-se în special la lucră
rile de .îndiguiri, desecări și ame
najări.

Realizarea investițiilor din fon
duri proprii și din credite se des
fășoară nesatisfăcător și în coope
rativele agricole de producție. In
vestiții foarte reduse s-au făcut în 
special în sectorul legumicol, ■ al 
alimentării cu apă, al îmbunătățiri
lor funciare.

Este necesar să se ia neîntîrziat 
măsurile cele mai energice pentru 
accelerarea ritmului de execuție a 
investițiilor agricole pe anul în 
curs, pregătindu-se totodată toate 
condițiile pentru asigurarea înde
plinirii integrale a planului de in
vestiții pe anul viitor.

Pornind de la analiza factorilor 
de bază care determină creșterea 
producției agricole și de la nivelul 
actual al agriculturii României, 
Congresul al IX-lea a stabilit un 
vast program de dezvoltare a mij
loacelor de producție și de organi
zare modernă a tuturor ramurilor 
agriculturii noaste socialiste. In a- 
cest scop Congresul a stabilit ca 
în perioada 1966—1970 agricultura 
să primească din partea statului 
investiții în valoare de peste 35 
miliarde lei — cu 60 la sută mai 
mult decît în perioada 1961—1965. 
La acestea se vor adăuga investi
țiile din fonduri proprii pe care le 
vor face cooperativele agricole 
pentru sporirea mijloacelor mate
riale de producție și îmbunătățirea 
condițiilor de muncă.

Pîrghia principală a dezvoltării 
bazei tehnico-materiale a agricul
turii o constituie industrializarea 
socialistă a țării, care asigură mij
loacele mecanice și chimice nece
sare proceselor de producție, pre- 

(Continuare In pag. 2-a)



STEAGUL ROȘU

Cu privire h îmbunfitățirea 
conducerii ți ptenlftoirll agriculturii

(Urmare din pag. l-a) 

cum și condiții corespunaătoare d* 
valorificare eficientă a produselor. 
Directivele privind dezvoltarea e- 
conomlel naționale In perioada vi
itorului plan cincinal acord! un Idc 
important In cadrul precelulul de 
induatrialitare a țârii ramurilor le
gat* de nevoile agriculturii cum 
Wfit: construcția de tractoare și 
mașini agricole, industria Îngrășă
mintelor chimice si ințectofunflici- 
d*16r, indirstria materialelor de 
Construcție, cărora le sint reparti
zate in afara investițiilor destinate 
direct agriculturii, circa 9 miliarde 
de 1*1.

Bfotturile financiare ale statului 
vor fi îndreptate în mod special 
spre rezolvarea în linii generale, 
pînă în 1970, a sarcinilor trasate 
de Congres cu privire la mecani
zarea complexă și chimizarea agri
culturii *— condiție esențial! pen
tru modernizarea șl sporirea pro
ducției agricole, se vor asigura ast
fel mecanizarea culturii getului, 
porumbului, cartofilor, sfeclei de 
zahăr, extinderea mecanizării In 
producția șl pregătirea furajelor, 
tn legumicultura, viticultură, pomi
cultură, la lucrările pe terenurile 
fa pantă. Industria noastră chimică 
va pune le dispoziția agriculturii 
» 1970 peste 1100 ooo tone îngră
șăminte substanța activă, precum 
$î cantitățile necesare de Insaeio- 
tungfctde și letbicide.

Totodată, în anii viitori se va 
desfășura o largă acțiune ne ame
liorare a terenurilor agricole ți, in 
primul rlnd, de irigare a suprafe
țelor expuse secetei în Bărăgan și 
In alte zone tu regim scăzut de 
precipitații, statul va aloca fonduri 
pentru irigarea unei suprafețe de 
Circa 400000 hectare, iar ptin thaij- 
loaceie proprii, utillzlnd sursele de 
apă locale, cooperativele agricole 
vor iriga de asemenea o impdftan
tă suprafață de pfimtnt. Se vor 
extinde îndiguirea șl desecarea 
terenurilor din luncile rîurilor In
terioare, redfndu-se astfel agricul
turii importante suprafețe de pfi- 
mînt fertil.

Se va acorda o atenție sporită 
sectorului zootehnic, ridicării ni
velului său Se dezvoltare, aceasta 
reprezentfnd un indice de bază 
pentru o agricultură intensivă a- 
vansatfi. Pentru realizarea acestei 
Sarcini se vor dezvolta fermele 
specializate de stat, se va extinde 
acțiunea de selecție și ameliorare 
a raselor de animale in toate uni
tățile agricole, va fi sporită pro
ducția de furaje, se va dezvolta 
mecanizarea producerii și pregăti
rii furajelor.

Modernizarea agriculturii, per
fecționarea proceselor de produc
ție deschid un larg ci mp de acti
vitate oamenilor de știință din in
stitutele de cercetare și ăe Ihvătă- 
mînt agricol și din stațiunile expe
rimentale, Hi sint ehemați să adu

Creșterea rolului organizator al sfatului 
în dezvoltarea agriculturii

Tovarăși,
Un factor de mare importanță în 

rezolvarea cu succes a sarcinilor 
trasate de Congres îl constituie per
fecționarea continuă a conducerii și 
planificării agriculturii, adoptarea 
celor mai corespunzătoare forme or
ganizatorice și metod® de muncă 
Cerute de nevoile vieții.

După cum se știe, îh urma înche 
ietli cooperativizării a apărut nece
sitatea reorganizării conducerii a- 
grictiltutii, pornindu-se de la prin
cipled atragerii th elaborarea măsu
rilor de creștere a producției agri- 
colo a celor mai competehte cadre 
de specialitate Care lucrează nemij
locit tn unitățile de producție și tfl 
institutele de cercetări științific*.

Se poate spube că de la înființa- 
rim lor, Consiliul Superior al Agri
culturii și consiliu* agricol* r*gio* 
nai* ri raionale au adus un aport 
însemnat la promovarea în agricul* 
tura noastră a regulilor agro-zooteh- 
niee înaintate, în vederea creșterii 
producției. Un rol important a avut 

că un aport activ la folosirea ju
dicioasă, cu randament maxim, a 
mijloacelor materiale eu car* est* 
înzestrată agricultura.

Desigur, înfăptuirea acestor mă
suri in perioada următorilor cinci 
ani nu rezolvă integral problema 
perfecționării producției agricole 
din țar* noastră, dar va constitui 
un important pas înainte pe ca
lea apropierii de țările cu o agri
cultură avansată, de înaltă produc
tivitate. Bate necesar Insă să se a- 
sigur* Valorificarea la maximum a 
posibilităților ce se creează prin 
dezvoltarea mecanizării, chimizării 
și prin extinderea irigațiilor, a tu
turor rezervelor cere apar In a- 
eest fel în agricultura noastră so
cialistă.

Unul din Obiectivele principele ale 
politicii agrare a partidului șl sta
tului nostru este întărirea econo- 
mico-organizatorică e cooperativelor 
agricole de producție. In acest scop, 
statul le acorda un sptijln mate
rial si tahnico-științific multilateral. 
Folosirea cit tnai chibzuită a mij
loacelor proprii și ajutorului acordat 
de stat trebuie să ducă la transfor
marea fiecărei cooperative agricole 
tntr-o unitate economică puternică, 
la creșterea continuă a producției 
agricole în Vederea satisfacerii ne
voilor economiei și ridicării bună
stării țărănimii, a întregului popor.

Conducerea partidului și statului 
elaborează în prezent măsurile care 
vor asigura traducerea în viață a 
hotârîrilor adoptate de Congresul 
al iX-lea al P.C.R. pentru dezvolta
rea bazei tehnico-materlale a agri
culturii socialiste, tnodernzarea și 
sporirea continuă a producției agri
cole. Va trebui să se depună eforturi 
susținute pentru realizarea integrală 
a planului de investiții stabilit de 
Congres în domeniul agriculturii, să 
se producă și să se furnizeze la 
timp unităților agricole socialiste 
toate mijloacele tehnice prevăzute 
pentru ffiodgmîzarea procesului de 
producție — tractoare și mașini a- 
gricole, îngrășăminte și alte sub
stanțe chimice, materiale de con
strucție șl altele. Răspunderi 
deosebite revin în acest sens Mi
nisterului Industriei Construcțiilor 
de Mașini, Ministerului Industriei 
Construcțiilor și Ministerului In
dustriei Chimice. Manifesting e- 
nergie sporită și un înalt Spi
rit organizatoric, Organele de con
ducere ale agriculturii, toate unită
țile agricole socialiste trebuie să 
militeze neObdsit pentru folosirea 
eu cele mai bune rezultate a fon
durilor alocate In vederea dotării 
tehnice a procesului de producție, 
pentru buna gospodărire a mijloace
lor de care dispun, pentru îmbună
tățirea activității lor economice.

Avem toate Condițiile ca Sarcinile 
trasate de Congres pentru crește
rea producției, pentru dezvoltarea 
agriculturii țării noastre și ridicarea 
nivelului înzestrării ei tehnico-ma- 
teriale să fie îndeplinite cu succes, 
dovedind astfel în fapt superiorita
tea agriculturii socialiste.

în această direcție mobilizarea spe
cialiștilor în activitatea directă a 
unităților de producție, asigurîndu-se 
ca în fiecare cooperativă agricolă 
să lucreze Cel puți» un Specialist 
cu pregătire superioară. Aceasta a 
constituit un mare sprijin acordat 
de partid și de stat țărănimii co
operatiste în organizarea științifică 
a procesului de producție.

Consiliile agricole au organizat, 
cu bune rezultate, schimbul de ex
periență al cadrelor de conducere și 
specialiștilor din agricultură.

Progrese simțitoare au fost obținu* 
te în conducerea și îndrumarea ac
tivității gospodăriilor agricole de 
slat — sector fruntaș al agriculturii 
noastre -*• în organizarea producției 
lor pe baia științei avansate, tn 
creșterea rentabilității lor econo
mie».

Trebuie spus tnai că Iii activita
tea Consiliului Superior al Agricul
turii șl a consiliilor agricole regio
nale și raionale s-a manifestat ten
dința de a oe traniîorma aproape 
etcluaiv in organe de atedll șl ela

borare de recomandări. Ele nu au 
reușit In măsura necesară că desfă
șoare activitatea organizatoric! Ce
rută de aplicarea în viată a măsuri- 

li țaceșnondâriler Stabilita, șâ 
exercit* o muncă sistematică de 
îndrumare și control și să SCOrde 
ajutorul necesar unităților socialiste 
din agricultură. Numeroase proble
me ridicate de producția agricolă 
nu și-au găsit soluționarea operati
vă și eficace din partea consiliilor 
agricole. Nerealizarea îndatoririlor 
ce le reveneau, pierderea din vede
re a unor importante sectoare ale 
agriculturii au foit determinate și 
de defecțiunile existente în Însăși 
structura lor organizatorică, în aieă* 
liiîtoa aparatului de lucru.

Neajunsurile muncii consiliilor a- 
gricole apar și mai evident în în
drumarea activității economice și 
organizatorice a cooperativelor agri
cole, într-o serie de domenii ca de 
pildă : aprovizionarea tehnico-mate- 
rială, înfăptuirea investițiilor, valo
rificarea producției, activitatea eco
nomic o-financiară. Din această cau
ză îndrumarea concretă și directă a 
cooperativelor agricole în rezolva
rea problemelor organizatorice și 
economice, In alcătuirea planurilor 
de producție, a fost exercitată de 
fapt de către organele de partid re
gionale și raionale, nevoite să înde
plinească atribuții ce revin organe
lor de stat specializate.

Toate aceste neajunsuri în activi
tatea organelor care lucrează în a- 
gricultură, alături de lipsurile în 
planificare și in asigurarea mijloa
celor materiale necesare, au contri
buit la nerealizarea Sarcinilor de 
creștere a producției agricole stabi
lite în planul de șase ani.

Pentru îndeplinirea obiectivelor 
trasate de Congresul al lX-lea sînt 
necesare măsuri de îmbunătățire a 
conducerii și planificării agricultu
rii, organizarea unui sistem de 
sprijinire și îndrumare unitară și 
competentă a tuturor unităților so
cialiste, a întregii agriculturi. In 
elaborarea măsurilor care se propun 
spre aprobare Plenarei noastre, Co
mitetul Executiv a pornit de la in
dicațiile Congresului privind crește
rea rolului organizator al statului 
în dezvoltarea întregii economii na
ționale, inclusiv în domeniul agri
culturii.

Va trebui să îmbunătățim forma de 
organizare și metodele de muncă 
ale Consiliului Superior al Agricul
turii și consiliilor agricole regionale 
și raionale ca organe ale statului 
de conducere a agriculturii, să le 
imprimăm un caracter mal eficace 
și operativ, să asigurăm creșterea 
răspunderii lor în rezolvarea pro
blemelor complexe ale producției a- 
gticole Consiliul Superior al Agri
culturii trebuie să fie alcătuit» din- 
tr-un număr mai redus de membri, 
iar în locul actualelor secții de spe
cialitate cu o capacitate redusă de 
cuprindere a problemelor se vor 
organiza direcții încadrate cu un 
număr corespunzător de specialiști. 
Se va perfecționa, de asemenea, 
structura organizatorică a consiliilor 
agricole regionale și raionale, creîn- 
du-se în cadrul acestora un aparat 
de specialitate capabil să exercite o 
îndrumare directă, competentă și 
permanentă asupra unităților agri
cole socialiste. Consiliul Superior 
al Agriculturii, Comitetul său Execu
tiv, consiliile regionale și raionale 
își vor desfășura activitatea pe baza 
principiilor muncii colective, lucrîfid 
ca Organe deliberative.

Ește necesară totodată o mal bu
nă precizare a sarcinilor și atribu
țiilor ce revin Consiliului Superior 
al Agriculturii și organelor sale lo
cale, a direcțiilor principale în 
care trebuie să-și desfășoare ele ac
tivitatea pentru asigurarea progresu
lui continuu al agriculturii noastre 
socialiste.

Sarcina principală a Consiliului 
Superior ăl Agriculturii șl a organe
lor sale regionale și raionale este 
înfăptuirea politicii partidului și gu
vernului de asigurare a creșterii con
tinue â producției agricole vegetale, 
și animale, de dezvoltare economică 
a unităților agricole socialiste de 
stat și cooperatiste.

Consiliul Superior trebuie să asi
gure planificarea producției, mijloa
celor de producție, a forței de mun
ci, a investițiilor și, în funcție de 
aCeasta, a rentabilității ramurilor 
agricole. Pe baza directivelor parti
dului și guvernului și a unor studii 
economice aprofundate, el trebuie 
să stabilească proporțiile dintre ra
murii* egrieole, pe sectoare aocial- 
ееомше* care să permit! dezvolta
rea rațională și echilibrați a între

gii agriculturi. Totodată el răspun
de de modul în care ic întăptulaic 
sarcinile platoului de stat Cu privire 
la producții agricolă.

Consiliul Superior trebui* *t a*i- 
gyre îndrumarea Whale! 4* lp!Cl«" 
litate a întregii agriculturi, ampla
sarea judicioasă a culturilor pe Zo
ne și în cadrul fiecărei unități, ți- 
nîndu-se scama de condițiile de 
climă și sol, de factorii social-eco- 
nomici, de potențialul mecafilc Și ăl 
forței de muncă. Lui îi revine, de 
aaemenea, sarcina de a elabora pen
tru toate zonele agricole ale țănl 
norme agrozootehnice diferențiate 
bazate pe cele mal noi date ale 
științei și tehnicii și pe experiența 
înaintată a fruntașilor agriculturii, 
să asigure aplicarea lor în practică 
în toate unitățile agricole.

Introducerea pe scară largă în 
producție a științei agrozootehnice 
potrivit condițiilor și particularități
lor concrete ale fiecărei unități 
agricole, este una din îndatoririle 
principale ale consiliilor agricole, 
ale tuturor inginerilor agronomi și 
celorlalți specialiști agricoli,

Țlnînd seama de însemnătatea 
deosebită pe care o are acțiunea de 
irigare a terenurilor în sporirea 
producției agricole, este necesar ca 
răspunderea asupra proiectării, ame
najării și exploatării în cele mai 
bune condiții a terenurilor irigate 
să o aibă Consiliul Superior al A- 
griculturii și consiliile agricole, pre- 
luînd în acest scop o parte din a 
tribuțllle actuale ale Comitetului de 
Stat al Apelor.

O atenție sporită trebuie să acor
de, în viitor, Consiliul Superior al 
Agriculturii stațiunilor de mașini și 
tractoare, îmbunătățirii continue a 
calității lucrărilor pe care le execu
tă, transformării tuturor unităților 
de mecanizare în factori activi de 
sprijin tehnic permanent și multi
lateral pentru consolidarea econo
mică și organizatoric! a cooperati
velor agricole.

Dat fiind rolul tot mai însemnat 
pe care-1 au gospodăriile de stat în 
dezvoltare agriculturii noastre socia
liste, în asigurarea fondului central 
de produse agricole, volumul im
portant de investiții alocate de 
stat pentru întărirea lor economică, 
este necesară îmbunătățirea condu
cerii centrale a acestora, creșterea 
răspunderii și operativității în rezol
varea problemelor ce se ivesc în 
activitatea lor curentă. In acest 
scop va trebui să ia ființă în cadrul 
Consiliului Superior al Agriculturii 
un departament al gospodăriilor de

Organizarea uniunilor cooperatiste 
și atribuțiile lor

Tovarăși,
Agricultura cooperatistă ridică 

probleme deosebit de complexe de 
conducere și îndrumare, determinate 
de diversitatea condițiilor naturale 
Șl economice în care își desfășoară 
activitatea, de gradul diferit de 
dezvoltare economică și organizato
rică a cooperativelor, de cerințele 
producției și activității financiare și 
gospodărești, de organizarea colabo 
rării intercooperatiste și încadrarea 
organică a tuturor cooperativelor în 
procesul dezvoltării generale a agri
culturii tării. In solutionarea acestei 
multitudini de aspecte trebuie să 
se țină totodată seama de caracte
risticile șl particularitățile proprie
tății obștești, de natură relațiilor e- 
conotnice statornicite între stat și 
țărănimea noastră cooperatistă.

Luind în considerare acest an
samblu de elemente, Congresul al 
IX-lea a subliniat necesitatea creării 
unor organe proprii de conducere și 
îndrumare a cooperativelor agricole 
de producție, care să îndeplinească 
atribuții legate de coordonarea efor
turilor cooperativelor pentru spori
rea producției agricole, de valorifi
carea acesteia, de rezolvarea unoi 
prob'cme social-culturale, precum și 
de mijlocirea relațiilor dintre co
operativele agricole și alte organiza
ții socialiste.

In acest sens Comitetul Executiv 
propune constituirea uniunilor co
operatiste raionale ți regionale și.a 
Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole, Uniunile cooperatiste, or
ganizații economice obștești, se 
vor crea pe baza adeziunii libere 
a cooperativelor agricole și a prin
cipiilor centralismului democratic, 
avînd ca fot auprem de conducere 
Congresul Uniunii Naționale și res
pectiv, conferințele uniunilor regio
nale $1 raionale. Pentru a-$i putea 
rezolva cît mal bine și operativ sar
cinile economice concrete ce le re

stat. Folosind experiența acumulată > 
îl. Ultimii ani, departamentul Gostat 
trebuie s! continue cu și mai mult# 
perseverent! acțiunea de profilară 
o gospodăriilor de etal, concentrarea 
producției în unități specialitate, 
îh vederea folosirii cit mal judiClbaSe 
a pămîntului și mijloacelor tehnice, 
aplicării pe scară largă a celor mai 
noi cuceriri ale științei și tehnicii 
agricole înaintate. Un obiectiv prin
cipal al departamentului Gostat va 
trebui să fie perfecționarea organi
zării muncii în gospodăriile de stat, 
dezvoltarea spiritului gospodăresc, 
combaterea tendințelor de irosire a 
fondurilor de investiții în construc
ții de proporții exagerate, creșterea 
continuă a eficacității economica în 
întreaga lor activitate.

Consiliului Superior îi revin Bar
tini de seamă în dezvoltarea cerce
tărilor științifice în strînță legătură 
cu nevoile practice ale agriculturii, 
precum și în organizarea introduce
rii și generalizării în producție в 
rezultatelor obținute.

Analizînd amănunțit nevoile tutu
ror ramurilor agriculturii și ale Uhl- 
lătîlor de producție, Consiliul Supe
rior trebuie să asigure, în colabora
re Cu Ministerul Invățămîntului, 
pregătirea la un înalt nivel științific 
a specialiștilor agronomi, zcțotelj- 
niști și veterinari, a tuturor qadre- 
lor agricole medii și superioare. 
Paralel cu aceasta trebuie îmbunătă
țită activitatea de ridicare a nivelu
lui cunoștințelor agrozootehnice ale 
tătonimli, perfecționîndu-se organi
zarea lnvălămîntului agrozootehnic 
de masă și formele de propagandă 
agricolă.

In studierea și soluționarea pro
blemelor pe care le ridică produc
ția agricolă, Consiliul Superior al 
agriculturii trebuie să atragă Ій vi
itor, în mod sistematic și organizat, 
un larg activ de specialiști, oameni 
de știință și țărani muncitori frun 
teși care posedă un bogat bagaj de 
cunoștințe ți experiență practică. 
Pentru asigurarea eficienței acestei 
metode de muncă este necesară creș
terea operativității consiliilor agri
cole în adoptarea hotărîrilof și a- 
plicarea lor în practică.

Prin înfăptuirea acestor măsuri se 
vor crea condiții organizatorice și 
mai bune pentru ca Consiliul Su
perior și consiliile agricole regio
nale și raionale să-și îndeplinească 
sarcinile ce le revin în aplicarea 
politicii partidului de creșterîț con
tinuă a producției vegetate ■^•/ani
male 

vin, organele de conducere ale uniu- ' 
nilor trebuie să aibă în componența 
lor și reprezentanți al organelor de 
stat și ai organizațiilor economice 
obștești, cu care colaborează in 
mod permanent.

Sarcina principală a uniunilor co
operatiste va fi orientarea activi
tății cooperativelor agricole în di
recția cerințelor dezvoltării econo
miei noastre naționale, îmbinarea 
armonioasă a intereselor țărănimii 
cooperatiste cu interesele generale 
ale tării, Preocupindu-ee de crește
rea continuă a producției agricole- 
marfă și a veniturilor țărănimii, ele 
vor trebui să ajute în mod concret 
cooperativele agricole în organi
zarea muncii, normarea și retribui
rea ei, în utilizarea rațională a fon- 
durilor de investiții și a mijloacelor 
materiale de care dispun.

Veriga de bază a sistemului de 
conducere obștească a agriculturii 
cooperatiste va fi uniunea raională. 
Constituită prin asocierea coopera-.' 
tlvelor din raza raionului respectiv,^ 
uniunea raional! va coordona și 
îndruma activitatea acestora în ve
derea întocmirii judicioase a planuri
lor economice, bunei organizări a 
procesului de producție, respectării 
stricte a prevederilor statutului și 
a democrației cooperatiste. Ea va 
trebui să asigure aplicarea celor 
mat adecvate forme de stimulare 
a inițiativei creatoare a țărănimii 
cooperatiste, de atragere a acesteia 
la elaborarea tuturor hotărîrilor și 
planurilor de muncă, precum șl la 
întreaga activitate gospodărească a 
cooperativelor.

Uniunile raionale vor organiza șl 
iniția acțiuni de interes comun al* 
cooperativelor agricole din raza lor 
de activitate privind îmbunătățirea 
pășunilor, executarea amenajărilor 
pentru irigații, apărarea cOntrt 
inundațiilor, drenerea unor terenuri,

(Continuare în pag. 3-a)
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combaterea eroziunii solului și alte 
lucrări de ameliorarea pămîntului, 
asigurînd folosirea chibzuită a for
ței de muncă, a fondurilor bănești 
*i a mijloacelor de lucru ale co
operativelor, precum și a sprijinului 
acordat de stat.

Este știut că in condițiile inten
sificării producției agricole, cresc 
volumul și diversitatea utilajelor 
și materialelor necesare muncii în 
cooperativele agricole. Uniunile 
raionale vor avea rolul principal 
în aprovizionarea acestora, cores
punzător nevoilor procesului de 
producței. Ele vot organiza apro- 

‘ "'vizionarea cu îngrășăminte chimi
ce, fnsectofungiclde, utilaje, unel
te, semințe din soiuri valoroase, 
materiale pomî-vitlcoțe, medicamen
te de uz veterinar Și altele, creîiid 
treptat, pentru unele din acestea, 
baze de aprovizionare proprii. Ele 
se ^or ocupa, de asemenea, de gr- 
gan&area reparării utilajelor, ma
șinilor agricole și mijloacelor de 
transport ale cooperativelor, atît 
prin întreprinderile de stat cît și 
în atelierele de reparații proprii 
care vor lua ființă în viitor. Mij
locirea schimbului și întrajutorării 
cooperativelor cu semințe, furaje 
șl alte mijloace necesare produc
ției va face, de asemenea, obiec
tul activității uniunilor raionale,

Atribuții însemnate vor reveni 
uniunilor raionale în domeniul pre- 

» lucrării și valorificării produselor 
agricole ale cooperativelor de pro
ducție. Ele vor trebui să colabore
ze activ cu organele de stat In o- 
fientarea producției agricole Co
respunzătoare necesităților de alcă
tuire a fondului central, să asigu
re îndeplinirea tuturor prevederi
lor contractuale încheiate cu sta
tul și, totodată, să organizeze des
facerea produselor de către coope
rative pe piață, în mod direct sau 
prin intermediul uniunii.

Uniunile raionale vor organiza 
îndrumarea, controlul și evidența 
contabilă a cooperativelor de pro
ducție, ..veghind la folosirea Cu 
maxijhum de eficiență economică 
și în .concordanță cu legile statu
lui a fondurilor cooperativelor. în 
acest scop, ele vor prelua îndrumă
torii contabili exlstențl în prezent 
la Banca Națională. Contabilii șefi 

. ^ai cooperativelor agricole, plătiți 
. _ de către stat, vor lucra sub di

recta îndrumare a uniunilor raio
nale șl a Băncii Naționale. Uniu
nile raionale vot asigura asistența 
juridică a cooperativelor agricole.

Pe măeura întăririi economice a 
cooperativelor și îmbogățirii pro
priei lor experiențe, uniunile raio
nale își vor lărgi activitatea, între- 
prinzînd noi acțiuni menite să con
tribuie la folosirea cît mai com
pletă a posibilităților și rezerve
lor de care dispune agricultura 
noastră cooperatistă.

Uniunile regionale se vor acupa 
de îndrumarea și controlul activi
tății uniunilor raionale, pe baza 
indicațiilor și prevederilor Uniunii 
Naționale a Cooperativelor Agri- 
edle, Ble vor rezolva problemele 
ce apar în relațiile uniunilor raio
nale și cooperativelor agricole din

îndrumarea unifară, planificată 
a agriculturii socialiste

Tovarăși,
Unul din principalii factori ce 

determină superioritatea economiei 
socialiste este posibilitatea Condu
cerii și îndrumării ei unitare și 
planificate, concentrarea tuturor 
forțelor spre rezolvarea nevoilor 
obiective ale construirii socialismu
lui, în vedefea asigurării progre
sului general ăl societății. In orln- 
duirea socialistă agricultura trebuie 
să Se integreze, ca și celelalte ra
muri ale producției materiale, în 
planul unic național, să se dezvol
te în ritmul si proporțiile cerute 
de nevoile întregii economii. Ana- 

.HZînd din acest punct de vedere 
f ^uitatele obținute în perioada 
pianului de șase ani, Congresul ai 
IX-lea al partidului a trasat sarci

raka ldt de activitate cu organele 
economice șl de stat regionale.

Uniunea Națională este organul 
central de coordonare și îndruma
re a activității uniunilor coopera
tiste. Ea va elabora recomandările 
genetale cu caracter normativ, du
pă cate Se vor călăuzi cooperati
vele agricole în orientarea produc
ției, efectuarea investițiilor, orga
nizarea, normarea șl retribuirea 
muncii, repartizarea șl utilizarea 
rațională a mijloacelor materiale 
$1 bănești. Totodată ea va urmări 
cu perseverența modul în care se 
realizează planul de investiții în 
agricultura cooperatistă șl se asi
gură producției agricole mijloacele 
tehnice necesare, îndeplinirea sar
cinilor care revin In această direc
ție diferitelor Organe economice de 
stat.

Uniunea Națională va elabora și 
organiza sistemul de aprovizionare 
a cooperativelor agricole, precum 
șl sistemul șl normele de valorifi
care a produselor acestora.

în colaborare cu organele de 
contractare ale statului, va coordo
na activitatea cooperativelor agri
cole de Valorificare a produselor 
pe bază de contract.

Uniunea Națională va avea im
portante atribuții în îndrumarea e- 
conomico-financiară a cooperative
lor, pe baza unui sistem unitar de 
evidență a activității acestora, în 
stabilirea normelor de creditare și 
folosire eficientă a creditelor acor
date unităților cooperatiste.

Participînd la elaborarea pe plan 
central a tuturor actelor normati
ve privind agricultura cooperatis
tă, Uniunea Națională va reprezen
ta Interesele economic», juridice și 
sociale ale cooperativelor agricole. 
Totodată, ea va arbitra litigiile din
tre cooperative sau dintre acestea 
și unitățile economice intercoope- 
ratiste ce se vor crea.

Pe lingă Uniunea Națională ' se 
va organiza Casa de pensii, elabo- 
rîndu-se pe baza legilor statului 
un regim unic de pensionare a ță
ranilor cooperatori.

Uniunea Națională, uniunile re
gionale și raionale își vor desfă
șura activitatea în strînsă colabo
rare și cu sprijinul permanent al 
Consiliului Superior al Agriculturii 
și al consiliilor agricole regionale 
St raionale.

Organele de conducere ale Uniu
nii Naționale, ale uniunilor regio
nale și raionale vot lucra pe baza 
muncii colective, că organe delibe
rative, și vor răspunde de activita
tea lor în fața țăranilor coopera
tori.

Prin înfăptuirea acestor măsuri 
se vor crea condiții mai bune pen
tru îndrumarea cooperativelor, 
pentru dezvoltarea participării co
operativelor la rezolvarea proble
melor agriculturii cooperatiste, 
pentru atragerea unor maSe largi 
de țărani la eforturile îndreptai e 
spre ridicarea continuă a produc
ției agricole vegetale și animale. 
Aceasta va da un nou avînt dez
voltării forțelor de producție si 
perfecționării continue a relațiilor 
de producție socialiste în agricul
tură.

na îmbunătățirii organizării Șl con
ducerii planificate a agriculturii 
tării noastre.

Rolul principal In planificarea 
producției agricole și răspunderea 
asupra îndeplinirii planului de stat 
în agricultură revin Consiliului Su
perior al Agriculturii și organelor 
sale teritoriale. Re baza unor stu
dii aprofundate, în colaborare cu 
Comitetul de Stat al Planificării, 
Uniunea Națională a Cooperative
lor Agricole și alte organe econo
mice centrale, Consiliul Superior 
al Agriculturii va stabili proporți
ile dezvoltării unitare și echilibrate 
a tuturor ramurilor și sectoarelor 
sotial-economlce ale agriculturii, 
corespunzător cerințelor întregii e- 
cono'mli, ridicării nivelului de trăi 
al poporului. In planificarea pro

ducției agricole trebuie să se tină 
seama de caracterul specific șl a- 
ceștui sector al economiei ți dă 
faptul că în agricultură există ătît 
proprietatea socialistă de stat cît 
și proprietatea cooperatistă,

După cum este știut, în sectorul 
cooperatist statul își exercită in
fluența asupra producției agricole 
pe calea relațiilor economice cu 
țărănimea cooperatistă, a cointere
sării materiale a producătorilor. 
Măsurile luate de partid și guvern 
cu privire la acordarea unor pre
turi stimulative produselor agrico
le și așezarea relațiilor dintre stat 
și țărănime pe baze comerciale își 
evidențiază tot mai mult eficacita
tea în sporirea producției coopera
tivelor agricole.

Activitatea organelor de contrac
tare a produselor agricole trebuie 
să fie orientată spre concentrarea 
producției-marfă a fiecărei culturi 
în gospodăriile cu condițiile natu
rale și sOcial-economiee cele mai 
favorabile, la crearea de zone a- 
grlcole specializate. In acest sens, 
un rol important are extinderea 
sistemului de contractare pe ter
men lung, asigură perspec- 
iiva planificării producției în 
fiecare unitate agricolă și dă o 
mai mare siguranță în realizarea 
vehiturilor bănești ale cooperato
rilor. Aplicarea sistemului de con
tractare pe termen lung va mări 
răspunderea cooperativelor agricole 
pentru îndeplinirea obligațiilor a- 
sumate, va contribui la sporirea 
fondului central de produse agri
cole și la creșterea veniturilor co
operativelor.

Consiliile agricole și uniunile

Probleme ele activității $i vieții interne 
a cooperativelor agricole de producție

Tovarăși,
Cooperativa agricolă, forma so

cialistă de producție care ș-a do
vedit cea mai potrivită pentru uni
rea eforturilor țăranilor șl împle
tirea strînsă a intereselor lor cu 
cele ale întregii societăți, are un 
rol deosebit de însemnat în eco
nomia țării noastre în întreaga pe
rioadă istorică de construire a so
cialismului și comunismului. Viața 
demonstrează că aceasta este ca
lea sigură de ridicare a bunăstării 
țărănimii, de satisfacere a nevoilor 
economiei și ale întregului popor. 
Partidul și statul Sprijină prin toa
te mijloacele cooperativele agri
cole în vederea întăririi lor eco- 
nomlco-organizătorice, creșterii pro
ducției agricole, dezvoltării avutu
lui obștesc. Folosind gospodărește 
acest sprijin, multe cooperative a- 
gficole au dobîndit o bogată expe
riență economică și organizatorică, 
obțin an de an rezultate fot mal 
bune în producție, în ridicarea 
standardului de viață al coopera
torilor.

De-a lungul anilor în activitatea 
cooperativelor agricole au apărut 
probleme noi privind conducerea, 
organizarea și desfășurarea vieții 
lor interne, care-șî cer o rezolva
re chibzuită, pe o bază unitară. 
Actualul statut cuprinde prevederi 
depășite care nu Corespund con
dițiilor apărute după încheierea 
cooperativizării, frînează dezvolta
rea nestînjenită a relațiilor socialis
te de producție în agricultura co
operatistă. Pe baza indicațiilor Con
gresului al IX-lea, în prezent se lu
crează le elaborarea noului statut 
care va fl supus dezbaterii maselor 
largi ale țăranilor cooperatori. Re- 
cilomentind problemele conducerii și 
activității interne a cooperativelor 
agricole, statutul va trebui să asi
gure, prin prevederile sale, partici
parea largă și activă a masei mem
brilor cooperatori la stabilirea șl 
rezolvarea treburilor obștești.

Lărgirea democrației cooperatiste 
și aplicarea neabătută a principiului 
conducerii colective trebuie să se 
concretizeze, în primul tînd, In ri
dicarea rolului adunării generale a 
cooperat orilor, ca singur organ în 
drept că hotărască asupra planurilor 
de producție, contractelor de valori
ficare a producției agrlcole-marfă, 
asupia întregii activități economice, 
financiare și organizatorice a Co
operativei, asupra relațiilor pe care 
această la întreține eu alte unităti 
economice. De aceea, adunările ge
nerale trebuie să se țint cu regulari
tate, să fie temeinic pregătite, pen-

rhl»wrt:*lli aă —iXl —м-■< » а к va ••
operativele «grieule $ fHlis^eă 
producției ceațMctat»! la 
continui a disponibilului de 
duse ныйі valorificat».

Pentru a da о Ьна și mai ilgii- 
ră Cghtractelor încheiate între or- 
ganele de stat și cooperativele a- 
grlcole, pe temeiul respectării prin
cipiului bunei învoieli, este nece
sar Că In viitor în aceste contracte 
să se prevadă atît producția cît și 
suprafețele cultivate ți efectivele 
de animale ее vor fi crescute de 
către cooperative pentru obținerea 
producției contractate.

Planul de producție stabilit de 
adunarea generală trebuie să țină 
seama atît de sarcinile contractua
le, eît și de nevoile dezvoltării e- 
eonomice continue a cooperativei, 
de cerințele consumului țăranilor 
cooperatori șl de schimbul de pro
duse care se desfășoară între co
operative.

Valorificarea deplină a resurse
lor naturale, utilizarea rațională a 
forțelor de producție In flecare co
operativă agricolă, orientarea in
vestițiilor spre aețiuni cu eficientă 
maximă în creșterea producției și 
sporirea avutului obștesc cer în
tocmirea unor planuri anuale și de 
perspectivă bine glndlte, realiste, 
care să exprime experiența șl pri
ceperea, voința tuturor membrilor 
cooperatori și specialiștilor agri
coli, să fie rezultatul unei temei
nice munci colective. Nuftiai în fe
lul acesta planurile de producție 
și de muncă ale cooperativei vor 
deschide un larg clmp de manifes
tare a inițiativei creatoare și for
ței constructive a țăranilor coope
ratori.

tru a se asigura astfel participarea 
activă a tuturor cooperatorilor la 
dezbaterea problemelor gospodăririi 
avutului obștesc, adoptarea unor 
hotărîri cil mai chibzuite și eficace, 

îndeplinirea riguroasă a hotărîri- 
lor adunării generale, rezolvarea 
Operai ivă a sarcinilor economico-or- 
ganizatorlce tot mai complexe ale 
cooperativei agricole necesită în
tărirea rolului și răspunderii în 
gospodărirea avutului obștesc a con
siliului de conducere alcătuit din 
cei mai competent! și mai buni or
ganizatori . membri ai cooperativei. 
O gatanție a îndeplinirii cu suc
ces a sarcinilor ce-i revin este a- 
plicarea principiului muncii colective, 
analizarea $1 dezbaterea aprofunda
tă a problemelor, consultarea largă 
ă masei cooperatorilor și atragerea 
lor la rezolvarea treburilor obștești. 
Ca organ executiv al adunării ge
nerale, consiliul de conducere este 
obligat să reporteze periodic în fața 
acesteia despre activitatea pe care 
o desfășoară în vederea îndeplinirii 
hotărîrilor adoptate.

Tovarăși,
Bunul mers al activității coopera

tivelor depinde In mare măsura de 
nivelul organizării muncii, de folo
sirea rațională a forței de muncă, de 
retribuirea judicioasă a membrilor 
coopetatori.

Organizarea producției și a mun
cii, aplicarea formelor înaintate de 
cointeresare materială a cooperatori
lor șiiferă însă uneori datorită fap
tului că în unele cooperative agri
cole brigăzile și echipele nu slnt 
bine proporționale și nu au stabili 
tata nici în ce privește componența 
lor și nici în Ce privește suprafața 
de teren, efectivele de animale și 
uneltele de muncă ce le sînt repar
tizate.

Desigur nu se pot da rețete asu
pra unor forme de brigadă, valabile 
pentru toate cooperativele agricole 
șj pentru toate sectoarele de munca. 
Adunarea generală stabilește forme
le și modul de organizate a muncii 
în funcție de experiența acumulată 
și de condițiile specifice ale coope
rativei. Este necesar însă șă șe în
tărească rolul brigăzii în procesul 
de producție și să se generalizeze 
practica alcătuirii unor brigăzi sta
bila, cu un număr mai mic da mem
bri, a căror compoziție și ale căror 
sarcini de muncă să fie fixate pe o 
perioadă îndelungată de timp.

Consiliul de conducere are dato
ria de a asigura ca muncile din co
operativă să fie repartizate propor
tional pe brigăzi și echipe; astfel ca 
fiecare cooperator să peată efectua 
un minimum de zile-muncă.

Dezvoltarea fiecărei cooperative 
dtpinde de creșterea baței țehnico- 
jfflatcrlole, de sporirea (Ivirii obștești 
— temelia trainică a creșterii pute
rii ecodotpic» ? cooperativei, « bu- 
Matarii membrilor al. experiența 
demOstrează că numai acele coopera
tive Care aioeă an de an ftmtiuri 
sporite pentru acumulări își dez
voltă continuu mijloacele de pro
ducție, efectivele de animale, plan
tațiile de vil și pomi asigură 
surse de venituri mari cooperatori
lor. Cooperativa agricolă Tom n atee 
dip regiunea Banat» de pildă, repar- 
tiZînd fonduri importante pentru a- 
cumulări, a reușit să ridice valoa
rea la suta de hectare a avutului 
obștesc de la 613 000 lei In 1862 la 
880 000 iei în 1964. Aceasta a permis 
ca valoarea zilei-muncă . să ajungă 
la 30 lei în 1964, față de 17 Jeț în 
1962. La cooperativa agricolă Troian 
din regiunea Galați averea obșteas
că la suta de hectare a crescut |n 
perioada anilor 1962-1864 de la 
186 000 lei la 287 000 lei. In ace
eași perioadă a crescut și valoarea 
ssiiei-muncă de la 16 lei la 29 let

Aceste exemple și încă multe al
tele demonstrează că singura cale 
de asigurare a creșterii bunăstării 
țărănimii este sporirea continuă ?. 
acumulărilor, efectuarea unui yolum 
cît mal mare de investiții pentru 
nevoile dezvoltării producției.

Nu In toate cooperativele ae asi
gură însă echilibrul necesar între 
fondul de consum și fundul de acu
mulare potrivit cerințelor dezvoltării 
producției, puterii economice a co
operativelor și condițiilor de căte 
dispun. Este necesar ca în fiecare u- 
nitate să se stabilească un taport 
cît mai rațional între fondul de acu
mulare și fondul de consum care 
să permită reproducția lărgită, creș
terea continuă a averii obștești și 
ridicarea nivelului de viat* al coope
ratorilor, Potrivit gradului de dez
voltare a fiecărei cooperative agri
cole, este indicat ca fondul de a- 
cumulare să se fixeze între 18 și 25 
la sută din valoarea producției ne
te, iar fondul de consum între 75 
și 82 la sută. In vederea asigurării 
unei juste echilibrări economice, 
este de dorit ca unitățile coopera
tiste șă-șî creeze fonduri de acu
mulare din activitatea ашірг prece
dent!.

Tovarăși,
Un rol deosebit de important în 
stimularea eforturilor țăranilor co
operatori pentru creșterea continuă 
a producției agricole îl are cointe
resarea materială în rezultatele 
muncii lor. Pe baza principiilor re
partiției Socialiste, membrii coopera 
tivelor sînt retribuiți după contri
buția adusă Ia creșterea producției 
și a veniturilor. Practica arată însă 
că retribuirea făcută exclusiv după 
zile-muncă nu ține seama în măsură 
suficientă de calitatea muncii de
puse $1 din această cauză nu con
stituie uri stimulent suficient de 
puternic pentru cooperatori în creș
terea producției agricole. In ulti
mii ani, pe lingă retribuirea de bază 
după zile-muncă au fost promovate 
și forme de retribuire suplimentată 
cere țin seama în mai mare măsu
ră la stabilirea veniturilor coope
ratorilor de productivitatea muncii 
lor, de producția obținută, știind că 
ab posibilitatea de a-și depăși veni
turile, cooperatorii muncesc mal bi
ne, realizează producții superioare 
prevederilor. Cu toate că unitățile 
care aplică retribuirea suplimentară 
Obțin rezultate bune în cointeresa
rea Cooperatorilor la creșterea pro
ducției, această practică nu se folo
sește decît într-un număr restrîns 
de cooperative agricole și numai la 
anumite culturi, în ramura creșterii 
animalelor ea nefiind aplicată decît 
în cazuri cu totul izolate. In stadiul 
actual de dezvoltare economică și 
organizatorică a cooperativelor agri
cole este necesar și pe deplin posi
bil Să se generalizeze, alături de 
retribuirea de bază după zile-mun
că sistemul retribuirii suplimentare, 
atîț în cultura plantelor cît și în 
creșterea animalelor. De asemenea, 
la unele munci agricole s-a dovedit 
Că e bine, dacă se justifică din punct 
de vedere economic, ca plata să se 
facă în natură, printr-o cotă parte 
din producție, fără a se mai calcula 
zile-tnuneâ. Experiența arată cît de 
importantă este, In stimularea mun
cii Cooperatorilor, acordarea cu re
gularitate a avansurilor bănești și, 
în mod deosebit, a avansurilor lu
nare, In vederea statornicirii plății 
acestor avansuri, este necesar ca 
fiecare Cooperativă agricolă Să de-

f Continuare în pag. 4-a)
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Cu privire la îmbunătățirea 
conducerii și planificării agriculturii

(Urmare din pag. 3-a)

pună eforturi pentru a-și asigura 
fonduri bănești în tot cursul anului.

Noul statut al cooperativelor va 
trebui să- stabilească și modul de 
retribuire a cadrelor de conducere 
și administrative din cooperative, 
tUlindu-se - seama de sarcinile și 
răspunderea acestora, de activitatea 
pe cere o desfășoară pentru rezol
varea treburilor obștești, precum și 
de unii indicatori ce caracterizează 
în ansamblu activitatea de produc
ție a cooperativei.

Experiența mai multor cooperative 
agricole arată că retribuirea de ba
ză a președintelui este potrivit să 
se facă în funcție de numărul me
diu de zile muncă calculat pe fie
care cooperator care participă regu
lat la activitatea din cooperativă, 
astfel ca numărul de zile-muncă ce 
i se atribuie președintelui să nu de
pășească’ de două ori și jumătate 
această medie. La aceasta se adau
gă un plus de zile-muncă stabilit 
în funcție de valoarea producției 
globale și mărimea suprafețelor de 
teren și a efectivelor de animale ale 
cooperativei.

După aceleași criterii și în raport 
de retribuirea președintelui vor fi 
retribuiți și vice-președinții scoși din 
producție și brigadierii, contabilii, 
magazionerii și restul personalului 
administrativ. Cooperativele care 
depășesc producțiile prevăzute pol 
acorda cadrelor de conducere și 
specialiștilor, în raport cu contribu
ția adusă la realizarea acestor de
pășiri, o remunerație suplimentară 
în natură sau în bani.

Cooperativele agricole trebuie să 
se preocupe de folosirea cît mai 
rațională a fondului de zile-muncă, 
reducînd la minimul necesar func
țiile administrative și cheltuielile ne
cesitate de activitatea neproductivă.

Criteriile de retribuire în coope
rativă trebuie să ducă la întărirea 
răspunderii în muncă, la gospodări
rea tot mai chibzuită a mijloacelor 
materiale și bănești proprietate 
obștească.

In noul statut vor trebui să fie 
incluse prevederi privitoare la a- 
părarea avutului obștesc, la răs
punderea, inclusiv de ordin mate
rial, ce revine acelor care se fac 
vinovați de proasta conducere și 
gospodărire a averii cooperativei 
sau de neglijențe și abateri în 
muncă care aduc daune intereselor 
cooperatorilor.

Tovarăși,
Alături de terenurile proprietate 

obștească care reprezintă principa
la sursă de venituri a cooperatori
lor, loturile aflate în folosința per
sonală a acestora constituie în pre
zent circa 10,7 la sută din întregul 
teren agricol al cooperativelor a- 
gricole. Cultivate rațional, îngrijite 
cu pricepere și hărnicie, aceste te
renuri pot să asigure cooperatori
lor însemnate venituri suplimenta
re. Distribuirea loturilor în fo
losință personală a familiei 
nu este însă reglementată în 
momentul de față în mod uni
tar, nu are la bază peste tot cri
teriul participării la muncă al co
operatorilor. Suprafețe importante 
sînt atribuite în folosință persona
lă unor cooperatori care nu parti
cipă la muncă, în timp ce unele 
familii care iau parte activă la pro
ducție nu posedă asemenea tere
nuri. Este firesc și echitabil ca de 
Ioturile în folosință personală să 
dispună numai familiile cooperato
rilor care participă la muncă și bă- 
trînii care au lucrat în cooperativă.

In reglementarea acestei proble
me trebuie pornit de la faptul că 
averea obștească a cooperativei — 
sursa principală a creșterii venitu
rilor, a ridicării bunăstării coope
ratorilor — nu se poate micșora, 
ci, dimpotrivă, ea trebuie întărită 
și dezvoltată neîncetat. Aceasta 
este obligația principală a fiecărui 
cooperator. De aceea atribuirea de 
noi loturi în folosință personală nu 
trebuie să se facă prin diminuarea 
suprafeței agricole din folosința ob

ștească a cooperativelor, ci numai 
prin redistribuirea terenurilor aflate 
în prezent în folosința cooperatori
lor, pentru destinația agricolă.

In prezent unele cooperative a- 
gricole atribuie aceste loturi, pe 
baza hotărîrii adunării generale, în 
mod diferențiat, în funcție de parti
ciparea la muncă a cooperatorilor. 
Astfel, în cooperativele Budeștî, 
Plătărești, Fierbinți, Pietroșani, din 
regiunea București, Agnita, ZărneȘti 
și Retiș din regiunea Brașov, Vi- 
drasău — regiunea Mureș-Autono
mă Maghiară și altele, familiilor th 
care lucrează cel puțin soțul șl so
ția li s-au atribuit loturi întregi, 
familiilor în care lucrează numai 
unul din soți li s-au atribuit jumă
tăți de loturi, iar familiilor din rîn- 
dul cărora nici unul din soți nu lu
crează în cooperativă, aceștia mun
cind în alte sectoare ale economiei, 
nu li s-au atribuit loturi în folosin
ță personală. Se pare că soluțiile 
adoptate de aceste cooperative sînt 
judicioase, au un caracter realist, și 
de aceea ele trebuie să rețină a- 
tenția și să fie studiate, ținîndu-se 
seama de această experiență la re
glementarea problemei loturilor da
te în folosința personală în noul 
statut.

Este știut că, potrivit prevederi
lor Constituției patriei noastre, ca
sa de locuit și construcțiile gospo
dărești anexe, împreună cu terenul 
pe care se află acestea constituie 
proprietatea personală a țăranilor 
cooperatori. In legătură cu această 
problemă există însă în prezent o 
serie de aspecte nereglementate, 
cum ar fi, de pildă, mărimea ogră
zii familiilor de cooperatori, situa
ția celor care-și întemeiază cămi
nul și doresc să-și construiască ca
să de locuit și altele. Noul statut 
va trebui să prevadă modalitatea 
de soluționare a acestei pro
bleme în concordantă cu interese
le generale ale țărănimii coopera
tiste. Din studiile efectuate reiese 
că marea majoritate a terenurilor 
ocupate de casele, construcțiile 
gospodărești și curtea cooperatori
lor variază între 400 și 800 ihetri 
pătrați, iar în unele locuri acestea 
depășesc 800 metri pătrați. Consi
derăm de aceea necesar ca în noul 
statut să se prevadă ca cei care 
dețin în prezent o suprafață de pî- 
nă Ia 800 metri pătrați să rămînă 
proprietari ai acestor terenuri. 
Acolo unde suprafața deținută în 
prezent depășește 800 de metri pă- 
trati, diferența să rămînă mai de
parte în folosința cooperatorilor în 
cadrul lotului personal de produc
ție de 30 de ari.

E necesar, de asemenea, să se 
acorde toată grija și sprijinul tine
rilor cooperatori pentru întemeie
rea căminului lor. In acest sens cei 
care nu pot moșteni terenul de 
construcție de la părinți, sau nu și-l 
pot cumpăra de la alți cooperatori, 
să primească din partea cooperati
vei, contra plată, din vatra satu
lui, o suprafață de pînă la 500 me
tri pătrați pentru casă, curte și con
strucții gospodărești.

In acest fel își va găsi rezolva
re una din problemele importante 
ale vieții satelor noastre, ale vie
ții și muncii țăranilor cooperatori.

Atribuirea locurilor de casă și 
construcțiile trebuie făcute încît să 
nu afecteze perimetrul de produc
ție folosit în prezent de cooperati
vele agricole.

Dezvoltarea socialistă a satelor 
ridică problema organizării șî sis
tematizării construcțiilor rurale, ast
fel încît să se asigure ridicarea ni
velului general de viață al țărăni
mii noastre cooperatiste. Gruparea 
construcțiilor în sate trebuie astfel 
concepută încît locuitorii să poată 
folosi cît mai bine instituțiile social- 
culturale de utilitate publică : școli, 
dispensare, cămine culturale, uni
tăți comerciale, brutării, electrifica
rea și alimentarea cu apă.

In proiectarea construcțiilor -de 
acest fel trebuie să șe țină seama 
de necesitatea ridicării continue a 

nivelului de civilizație a vieții sa
telor noastre. In sistematizarea sa
telor trebuie să avem în vedere 
perspectiva procesului normal de 
apropiere treptată a satului de o- 
ras, crearea condițiilor ca popu
lația rurală să se poată bucura de 
toate bunurile materiale și cultu
rale pe care le creează socialismul 
și Comunismul.

Abordarea acestor probleme ne
cesită un studiu serios, aprofundat, 
dar rezolvarea lor trebuie începu
tă nefâitîrziat, dat fiind faptul că în 
prezent în Satele noastre are loc o 
largă activitate de construcție, ca
re va trebui să se desfășoare în- 
tr-Un Cadru general bine conceput. 
Pentru efectuarea lucrărilor de sis
tematizare și organizare a satelor 
feste necesar să ia ființă Comisia 
Centrală de Sistematizare a Satelor.

Tovarăși,

O importantă problemă socială, 
Care își poate găsi o rezolvare co
respunzătoare în conditile orîndui- 
rii socialiste, este pensionarea la 
bătrînețe și în caz de incapacitate 
de muncă a țărănimii cooperatiste.

Avem în prezent numeroase co
operative de producție care acordă 
cooperatorilor bătrîni și celor bol
navi, alături de ajutorul în natură 
Sub forțna produselor agricole, și 
pensii bănești. Pe baza experienței 
acumulate, considerăm că este po
sibil. să se Stabilească un sistem u- 
nitar, pe întreaga tară, de pensio
nare la bătrînețe sau în caz de 
boală a țăranilor cooperatori.

CofcespUnzător criteriilor genera
le de pensionare a oamenilor mun
cii din țara noastră, ar fi indicat 
ca pensia de bătrînețe să se acorde 
bărbaților care au împlinit vîrsta 
de 65 de ani și au o vechime în 
muncă în cooperativă de 25 de ani 
și femeilor care au împlinit vîrsta 
de 60 de ani și au o vechime în 
muncă de 20 de ani. Ținîndu-șe 
însă seama de faptul că în etapa 
actuală . cooperativele agricole au 
o vechime mai mică decît cea ne
cesară pensionării cooperatorilor, 
se propune Ca, pentru început, să 
se acorde pensii tuturor bătrînilor

Sarcinile organelor 
$i organizațiilor de partid

Tovarăși,
: Re ea cu succes a prevede
rilor Directivelor Congresului al 
IX-lea privind dezvoltarea intensi
vă și multilaterală a agriculturii, 
îmbunătățirea conducerii și planifi
cării ei, puri în fața organelor și 
organizațiilor de partid sar- 
cipi de mare răspundere. Ele 
trebuie să-și îmbunătățească activi
tatea pOlitico-organizatorică de mo
bilizare a comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii de la sate în 
lupta pentru sporirea producției, 
punînd în centrul întregii lor 
munci consolidarea economică și 
organizatorică a cooperativelor. Ele 
trebuie să dezvolte grija coopera
torilor pentru folosirea cît mai ju
dicioasă a pămîntului și a celor
lalte mijloace de producție, pentru 
buna organizare a muncii, pentru 
ridicarea nivelului lor de cunoștin
țe agrozootehnice.

Organizațiile de partid trebuie să 
sprijine consiliile de conducere ale 
cooperativelor în aplicarea hotărî- 
rildr adoptate de adunarea gene
rală, veghind la respectarea demo
crației cooperatiste, a prevederilor 
statutare. Ele trebuie să asigure ri
dicarea rolului adunărilor generale 
în întreaga activitate a cooperati
velor și, totodată, creșterea răspun
derii personale a fiecărui coopera
tor în îndeplinirea hotărîrilor sta
bilite, în întărirea disciplinei în 
muncă, th apărarea și dezvoltarea 
avutului Obștesc, întărirea muncii 
de conducere a cooperativelor.

Organizațiile de partid din gos
podăriile agricole de stat și stațiu
nile de mașini și tractoare trebuie 
să mobilizeze muncitorii, tehnicie
nii și îhginerii în vederea folosirii 
CU maximum de randament a teh
nicii moderne, creșterii eficacității 
feconomite a activității acestor u- 
nități.

Organele și organizațiile de 
partid trebuie să acorde o mai mare 

care au vîrsta de pensionare și ca
re au muncit permanent într-una 
din formele agriculturii cooperatis
te de producție.

Experiența multor cooperative a- 
rată că sistemul de pensionare cel 
mai indicat este cel mixt, 
în natură și în bani. Aju
torul în natură este acordat din 
fondul de minimum 2 la sută din 
producție, stabilit prin hotărîrea a- 
dunării generale din fiecare coope
rativă.

Din analizele făcute privitor la 
constituirea fondului necesar pen
sionării în bani, reiese că în pre
zent există posibilitatea acordării 
unor pensii de bază lunare, bă
nești, Ia care să se adauge un spor 
lunar, în cotă progresivă, pentru 
fiecare cinci ani de contribuție per
sonală la fondul de pensii. Pentru 
asigurarea acestor sume, fiecare 
cooperativă ar trebui să aloce cir
ca 3,5 la sută din valoarea produc
ției sale globale și fiecare coope
rator să aducă o contribuție bă
nească proprie lunară.

Pensia de bază, împreună cu spo
rul rezultat din contribuția perso
nală și cu produsele primite de la 
cooperativele agricole, la care se 
adaugă veniturile din loturile per
sonale, asigură condiții de existen
tă bătrînilor din agricultura coope
ratistă. Desigur, pe măsura dezvol
tării și întăririi economice a co
operativelor agricole, creșterii ve
niturilor acestora, se va crea po
sibilitatea ca nivelul pensiilor să 
se ridice, îmbunătătindu-se astfel 
nivelul de viață al cooperatorilor 
pensionari.

Tată, tovarăși, cîteva din proble
mele mai importante ale vieții in
terne din cooperativele agricole de 
producție, care trebuie să-și gă
sească soluționarea în noul statut. 
Sîntem încredințați că adoptarea 
măsurilor propuse, reglementarea 
atentă a tuturor problemelor ivite 
în conducerea și organizarea co
operativelor agricole, în viața și 
munca țăranilor cooperatori, vor 
contribui la întărirea economică a 
fiecărei unități, vor determina un 
nou avînt în dezvoltarea întregii 
noastre agriculturi cooperatiste.

atenție stimulării spiritului de ini
țiativă gospodăresc al femeilor de 
la sate, promovării lor în munci de 
răspundere, îmbunătățirii muncii po
litico-educative în rîndul membrilor 
cooperativelor agricole, dezvoltării 
participării lor active la sporirea 
producției agricole. întărirea politică 
a organizațiilor U.T.C. de Ia sate, 
dezvoltarea în masa tineretului a 
dragostei față de agricultura socia
listă, sporirea aportului tinerilor la 
munca pentru continua înflorire a 
satelor este, de asemenea, o îndato
rire importantă a organizațiilor de 
partid.

Comitetele regionale, raionale și 
orășenești de partid trebuie să-și 
perfecționeze stitul și metodele de 
muncă în conducerea și îndrumarea 
agriculturii, să acorde un sprijin 
multilateral consiliilor agricole în 
rezolvarea concretă și operativă a 
problemelor legate de întărirea eco
nomică a tuturor unităților socialis
te și de creșterea continuă a pro
ducției, să asigure un control perma
nent asupra modului cum se înde
plinesc directivele partidului în a- 
gricultură. Ele trebuie să acorde o 
mai mare atenție înarmării activu
lui de partid cu cunoștințele poli
tice și economice necesare îndru
mării competente a organizațiilor de 
partid din unitățile agricole so
cialiste.

Organele regionale și raionale de 
partid sînt chemate să acorde o 
grijă deosebită uniunilor coopera
tiste, creîndu-le toate condițiile pen
tru ca, încă de la începutul activi
tății lor, să-și poată îndeplini cu 
succes sarcinile de mare răspunde
re ce le sînt încredințate.

îndatoriri de mare răspundere re
vin sfaturilor populare în asigurarea 
îndeplinirii de către consiliile agri
cole și cooperativele agricole a sar
cinilor de creștere continuă a pro
ducției.

Tovarăși,
In elaborarea măsurilor propuse 

spre aprobarea Plenarei, conduce

rea partidului s-a călăuzit de învă-, 
țătura marxist-leninistă, de legi? _ 
generale ale construcției socialisfe, 
de experiența practică obținută pînă 
în prezent de partidul și statul nos
tru, de țărănimea cooperatistă, de 
oamenii muncii din agricultură. Du
pă cum este știut, în elaborarea 
principalelor măsuri de care depin
de dezvoltarea economică și socia
lă a țării, conducerea partidului nos
tru se sfătuiește cu activul de partid 
și de stat, cu oamenii muncii. Pro
punerile prezentate de Comitetul E- 

» xecutiv au fost dezbătute de bi
rourile comitetelor regionale de 
partid, de numeroși specialiști din a- 
gricultură, de cadre de conducere 
ale cooperativelor agricole din fie
care regiune, care au adus o con
tribuție importantă la definitivarea 
lor.

Pentru pregătirea Congresului de 
înființare a Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole, care va 
avea loc în februarie 1966, se va 
crea o comisie de organizare. РІПы - 
la Congres vor avea loc conferințe 
de constituire a uniunilor raionale 
și regionale ale cooperativelor a- 
gricole de producție.

Proiectul noului statut al coope
rativelor agricole, precum și ptoiec- 
tul de statut al Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole șl proiectul 
de înființare a Casei Pensiilor ii? pe 
lîngă Uniunea Națională, vor fi dez
bătute de țărănimea cooperatistă și 
supuse apoi aprobării Congresului 
uniunilor cooperatiste.

Perfecționarea conducerii și plani
ficării agriculturii de către organe
le de stat centrale și locale, organi
zarea uniunilor cooperatiste și îm
bunătățirea activității cooperativelor 
agricole vor asigura noi posibilități 
de dezvoltare a forțelor de pro
ducție în agricultura țării noastre, 
punerea în valoare a marilor ei re
zerve.

Desigur, procesul dezvoltării și 
modernizării producției agricole, în
tărirea economică a unităților so
cialiste fac necesară perfecționarea 
continuă a formelor și metodelor 
de conducere și organizare a agri
culturii, corespunzător nevoilor vie
ții. Studierea fenomenelor obiecti
ve, a practicii rămîne, de aceea, o 
sarcină permanentă a organelor 
noastre de partid și de stat.

O caracteristică importantă a so
cietății noastre în etapa desăvirșirii 
construcției socialismului șit înain
tării spre comunism este țărgirea 
și întărirea continuă a dat^țerației 
socialiste, dezvoltarea formelor ob
ștești de gospodărire a treburilor 
țării. Noile măsuri propuse vor a- 
sigura antrenarea și mai largă a ță
rănimii la activitatea de conducere 
a agriculturii, la rezolvarea proble
melor tot mai complexe pe care lir 
ridică progresul acestei importante 
ramuri a economiei noastre națio
nale, vor contribui la cimentarea și 
mai puternică a alianței dintre cla
sa muncitoare și țărănime — baza de 
neclintit a orînduirii noastre socia
liste.

Considerăm că există toate con
dițiile ca prin munca entuziastă a 
harnicei noastre țărănimi, a muncito
rilor, tehnicienilor și inginerilor din 
unitățile socialiste ale agriculturii, 
sub conducerea și îndrumarea per
manentă a organelor și organizați
ilor de partid, sarcinile trasate de 
Congresul al IX-lea al Partidului Co
munist Român pentru creșterea pro
ducției agricole, pentru înflorirea a- 
griculturii noastre socialiste să fie 
îndeplinite cu succes. Asigurarea, 
progresului și modernizării agricul 
turii este una din problemele del 
bază ale construirii societății so
cialiste, care demonstrează în prac
tică superioritatea formelor socialis
te de organizare a producției la 
sate. Rezolvarea cu succes a aces
tei importante sarcini economice și 
politice va contribui la progresul 
întregii economii naționale, la asi
gurarea bunăstării poporului, la 
dezvoltarea și înflorirea continuă a 
patriei noastre socialiste. Aceasta 
va constitui totodată o contribuție 
la cauza celor ce muncesc de pre
tutindeni, la întărirea forțelor so
cialismului, la creșterea prestigiului 
și puterii sale de atracție în în-, 
treaga lume. A'*/
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