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30 de întreprinderi

presă 
masa 
gene-

AL COMITETULUI CENTRAL AL P.C.R

Anul XXXV Nr. 6825

ÎNDEPLINIT

22 de întreprinderi
Pînă la începutul lunii decem

brie, un număr de 22 de între
prinderi bucureștene și-au în
deplinit planul anual la pro
ducția globală și 20 de între
prinderi la producția marfă.

Pe ansamblul industriei din 
Capitală, planul pe 11 luni a 
iost depășit la producția glo
bală cu 2,5 la sută, iar la pro
ducția marfă cu 2,1 la sută. 
Producția globală realizată este 

I cu 12,7 la sută mai mare decît 
I în aceeași perioadă a anului 
\ precedent. Industria bucureș- 

teană a realizat peste plan în 
11 luni peste 2 680 tone de lami
nate finite pline, 5 468 tone de 
țevi, 4 300 radioreceptoare, a- 
proape 190 tone fire de bumbac, 
1 055 m.p. țesături din bumbac, 
236 600 de perechi de încălță
minte cu fețe din piele, 1 375 to
ne de zahăr, 1 480 tone de ulei 
și altele. Planul productivității 
muncii pe un salariat din indus
trie a fost îndeplinit în proporție 
de 101,3 la sută, realizîndu-se o 
creștere de 8,2 la sută față de 
1964.

(Agerpres)

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). 
Potrivit datelor primite de la Di
recția regională de statistică, 30 
de întreprinderi industriale și 
unități economice din regiunea 
Ploiești și-au îndeplinit planul 
anual de producție. Colectivele 
uzinelor, fabricilor, rafinăriilor, 
combinatelor chimice din regiu
ne au dat peste plan, de la în
ceputul anului și pînă în pre
zent, produse în valoare de 
peste 145 milioane lei. în 10 luni 
ale acestui an s-au realizat eco
nomii suplimentare la prețul de 
cost în valoare de aproape 110 
milioane lei. Printre unitățile 
care și-au îndeplinit înainte de 
termen sarcinile de plan se nu
mără întreprinderea de carotaj 
și perforări-Ploiești, fabricile 
de sticlă și de șamotă din Azu- 
ga, întreprinderea de prefabri
cate din beton celular autocla- 
vizat-Doicești, Uzina cerami- 
că-Ploiești, întreprinderile fo
restiere din Sinaia și Ploiești.

CONSTANȚA

Obiective
puse în funcțiune 
înainte
de termen

Organizarea temeinică a mun
cii a dat posibilitate construc
torilor de pe șantierul întreprin
derii integrate de lînă din Palas- 
Constanța să-și îndeplinească 
de pe acum planul anual de in
vestiții. Au fost puse parțial în 
funcțiune, cu circa cinci luni 
înainte de termen, secțiile de 
filatură și țesătorie. în acest 
fel, filatorii și țesătorii de aici 
au putut trimite spre prelucra
re unor unități din țară 37 000 
kg fire și 113 000 mp țesături 
brute din lînă.

5 întreprinderi
Fabricile de conserve din Te

cuci și Zagna Vădeni, întreprin
derea de materiale de con
strucție „Doaga", întreprinderea 
„Fructexport” din Focșani și 
Stația de sortare a minereuri
lor din Galați au raportat pînă 
acum îndeplinirea planului de 
producție la toți indicatorii pe 
anul 1965. In bilanțul realiză
rilor acestor întreprinderi sînt 
consemnate peste plan 1000 
panouri mari din beton armat 
pentru construcții de locuințe, 
53 000 tone minereu sortat, peste 
1 700 tone conserve diferite și 
alte produse.

Miercuri 8 decembrie 1965

Uzinele „Grivița Roșie". Sudorul Gheorghe Neagu îl 
inițiază pe ucenicul Nicolae Niță în tainele unui nou 
dispozitiv de tăiat și șanfrenat cu flacără oxiacetilenică

Foto : M. Andreescu
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De la
corespondenții
noștri

ȘANTIERULUI
1

Avînd în vedere ne
cesitățile liotei noastre 
maritime comerciale în 
continuă dezvoltare, la 
șantierul naval din Con
stanța au început lucră
rile de extindere a ca
pacităților de reparații. 
Ele se vor termina în ur
mătorii cinci ani. Supra
fața șantierului se du
blează, iar capacitatea 
lui de reparații va fi de 
aproape trei ori mai ma
re decît cea actuală. Se 
va construi un nou doc 
plutitor de mare capaci
tate, care va permite re
pararea de nave mari 
pînă la un deplasament 
de 36 000 tone. Lungi
mea cheiurilor de arma
re și a danelor de acos
tare a navelor pentru re
parații va ajunge la 
1288 m.

mere frigorifice, tune
luri de. congelare, cu un 
volum de răcire de cir
ca 13 500 mc. La adăpos
tul frigului artificial se 
vor putea depozita 
și păstra circa 3 000 
tone produse alimen
tare. Se construiește 
totodată și o fabri
că de gheață. în cea de-a 
doua etapă a lucrărilor 
se vor mai construi aici 
un abator de mare ca
pacitate, secții de.prepa
rare a semiconservelor 
și conservelor de carne 
etc.

în partea de sud-vest a 
orașului Baia Mare a în
ceput construcția unui 
mare complex feroviar. 
In prima etapă vor 
fi construite stația și 
magazia de mărfuri, piața 
și drumurile de acces, li
niile de garare și cîteva 
racorduri mai importante. 
In etapa a doua va fi ri
dicată noua stație de că
lători. Stația de că
lători se va încadra în 
noua arhitectură a orașu
lui. Se prevede cen- 
trajizarea electrodina- 
mică a întregului com
plex ferdviar, precum 
și conectarea lui la cen
trala telefonică automată 
a rețelei feroviare din 
țară.

©ZIUA ARE... 300 DE ZILE ® BUCUREȘTI - GIULEȘTI... 50 KM! 
® UN FORMULAR SI ALTE LUCRURI INUTILE

Ca- 
func- 

contractele 
în rate apare un ce-

Magazinul „Confecția“ din 
lea Victoriei nr. 21. în fața 
ționarei care încheie 
de vînzare 
tățean.

— Poftiți 
semnate, cu 
țin cam șifonat. După atîtea dru
muri prin mașini și tramvaie... 
De la mine, din Giulești, la maga
zin, de aici la întreprindere, și iar 
la magazin și iar la întreprindere, 
înapoi la magazin și apoi acasă, 
cred că am bătut 50 de km.

— Pentru ce atîtea drumuri ? —• 
l-am întrebat oarecum mirați.

— Pentru un palton. Vreau 
să-mi cumpăr un palton în rate.

hîrtiile ! Ștampilate, 
vize. Contractul e pu-

Rotițele sistemului
Pe scurt, sistemul este acesta — 

ne informează tov. DUMITRU 
MANOLE, responsabilul magazinu
lui amintit : omul se prezintă la 
noi. li eliberăm un formular im
primat, cu care se duce apoi la în
treprinderea sau instituția unde 
lucrează. Aici trebuie să obțină 
trei semnături — a directorului, 
contabilului șef și a responsabilu
lui serviciului personal — care a- 
testă, cu vize și parafe, că omul 
este salariat. lnapoindu-ne acest 
formular, cetățeanul își poate alege 
marfa și i se încheie contractul 
de vînzare-cumpărare. Cu contrac
tul în trei exemplare, cumpărăto
rul se prezintă pentru a doua oară 
la întreprindere. Urmează noi sem
nături ale directorului și șefului 
contabil, se pun alte vize și para
fe, se efectuează operațiile conta
bile pentru 
Contractele 
magazin, iar 
te în sfîrșit

— N-aveți 
este nevoit să facă prea multe dru
muri ?

— 'Cam multe, este adevărat. 
Mai ales că, deseori, cumpărătorul 
nu izbutește să obțină semnăturile 
conducătorilor întreprinderii în 
răstimp de 3 zile și obligația noas
tră de a-i reține marfa pentru care 
a încheiat contractul nu mai ră-

mine în vigoare. Așa că s-ar pu
tea întîmpla s-o ia de la capăt. 
După părerea mea primul formular 
nu este neapărat necesar, întrucît 
ulterior se vizează contractul, ac
tul principal al vînzării în rate.

Ne-am prezentat la biroul tov. 
GH. CIOCÎLTEA, șeful contabil 
al O.C.L. „Confecția“. „De ce să 
schimbăm formularistica ? — ne-a 
întrebat. Este eficientă și pentru 
comerț, și pentru cetățean. For
mularul-dovadă este necesar.

în discuție intervine și tov. GH. 
GOANȚĂ, șeful biroului de rate 
al O.C.L. „Confecția“.

— După părerea mea, dovada ar 
putea lipsi. Pentru noi, ea nu are 
decît o valoare informativă. Ade
văratul act îl constituie contractul.

Ce împiedică, de fapt, simplifi
carea lucrurilor ? Niște instrucți
uni ale Ministerului Comerțului 
Interior, elaborate în urmă 
șapte ani.

Ce se așteaptă

reținerea ratelor, 
sînt apoi aduse la 
cetățeanul își primeș- 
marfa.
impresia că omul

Acum, iat.ă-ne de față 
tov. ȘTEFAN MIHALACHE, 
tabil șef la fabrica de medicamen
te „Tableta“.

— Vînzarea de mărfuri în rate 
este o mare înlesnire pe care sta
tul o acordă salariaților — ne-a 
declarat el de la bun început. 
atît de lesne este însă să și i 
peri. 
zultă 
rarea 
inutilă după părerea mea — se 
pierd într-o lună, din cauza învoi
rilor, cel puțin 300 de ore.

Același punct de vedere l-au mai 
exprimat tovarășii DAN CĂTOIU 
și NICOLAE VATAN, șefi conta
bil de la întreprinderea „Dacia“ și, 
respectiv de la uzinele „Grivița Ro
șie“. Deci, unanimitate de păreri : 
Sistemul poate ți 
plificat.

. Nu 
cum- 

Am făcut un calcul. Re- 
că numai pentru procu- 
dovezii de salariat —

Ce se mai

în ziua de 6 decembrie a avut loc 
ședința Comisiei de organizare pen
tru pregătirea Congresului de în
ființare a Uniunii Naționale a Coo
perativelor Agricole de Producție.

La ședință au participat tovarășii 
Vasile Vîlcu, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Comisiei de or
ganizare, Virgil Trofin, secretar al 
C.C. al P.C.R., și Ștefan Matei, 
membru al C.C. al P.C.R., șeful sec
ției agrare a C.C. al P.C.R.

în cursul ședinței s-a examinat 
proiectul de statut al cooperativei 
agricole de producție, precum și

proiectul de statut al Uniunii na
ționale, uniunilor regionale și uni
unilor raionale ale cooperativelor 
agricole, elaborate în lumina rezo
luției Plenarei C.C. al P.C.R. din 
11—12 noiembrie 1965.

La elaborarea proiectelor de 
statut au fost consultați numeroși 
președinți și membri ai cooperati
velor agricole, specialiști din agri
cultură, lucrători din aparatul de 
partid și de stat.

După ce proiectele de statut au 
fost discutate pe larg și definiti
vate, Comisia de organizare a

hotărît publicarea lor în 
pentru a fi dezbătute, cu 
cooperatorilor, în adunările 
rale ale cooperativelor agricole, 
precum și în conferințele uniuni
lor raionale și regionale ale coo
perativelor agricole.

Pe baza observațiilor și a pro
punerilor ce se vor face, Comisia 
de organizare va îmbunătăți a- 
ceste proiecte de statut, pentru a 
fi supuse spre dezbatere și apro
bare Congresului de înființare a 
Uniunii Naționale a Cooperative
lor Agricole de Producție.

IN PAGINILE ll-lllI. VLANGA

propune?

La Șendreni, în apro
piere de Galați, a în
ceput construcția unui 
mare antrepozit frigori
fic. El va cuprinde ca-

să eli- 
timpul 
fel în- 
devină 
proce-

AGRICOLE DE PRODUCȚIE

con-

frebuie să fie sim-

cît șl întreprinde- Recepția de calitate. La raionul de aparate de radio și televizoare al magazinului „Electrotehnica" din Capi
tală numeroși cetățeni cumpără măriuri In rate Foto : A. Carloțan

lor, ca să fie evitate pe viitor neplă
cerile de care se lovesc cetățenii.

■Ar
Am considerat necesar să solici

tăm, în încheiere, opinia forului 
care coordonează această activi
tate — Direcția plan-financiar și 
îndrumare contabilă din Ministerul 
Comerțului Interior.

— Cunoaștem situația — ne-a 
spus tov. director adjunct GURTE 
SlRBU, deoarece mulți cetățeni ni 
s-au adresat. De altfel, îmbunătăți
rea sistemului se află în studiu, 
în regiunile Brașov și Cluj s-au 
analizat unele posibilități de. sim
plificare a forprularisticii și

denței, pentru a se veni în ajutorul 
cetățenilor și vînzării. Direcția 
noastră intenționează în continu
are să propună organelor superioa
re experimentarea unui sistem for- 
mularistic mai simplu la vînzarea 
în rate.

Este îmbucurător că această pro
blemă se află în atenția direcției 
de specialitate din Ministerul Co
merțului Interior. Este nevoie să fie 
găsite și aplicate neîntîrziat, mij
loace simple, eficiente, care 
mine drumurile inutile și 
pierdut de cetățeni, în așa 
cît cumpărarea în rate să 
cu adevărat lesnicioasă, un 
deu la îndemîna fiecărui salariat.

Dumitru MINCULESCU

Afît instituțiile 
rile să fină o evidență strictă a rate'

O. N. U. A fost adoptată 
în unanimitate

Adunarea Generală a Organi
zației Națiunilor Unite a adoptat, 
marți seara, prin aclamații, De
clarația cu privire la promovarea 
în rîndurile tineretului a idealuri
lor de pace, respect reciproc și 
înțelegere între popoare.

Importanța deosebită a acestei 
Declarații — care reprezintă, după 
cum se știe, o inițiativă a Româ
niei — a fost subliniată în repe
tate rînduri atît în discuțiile din 
comitetul pentru problemele so
ciale, umanitare și culturale, unde 
a iost definitivat acest document, 
cît și în intervențiile de marți sea-

ia din ședința plenară a Adu
nării.

„Tinerii, se arată printre altele 
în Declarație, trebuie să iie 
crescuți în spiritul păcii, dreptă
ții, libertății, respectului și înțe
legerii reciproce, pentru a pro
mova egalitatea în drepturi a tu
turor ființelor umane și a tuturor 
națiunilor, progresul economic și 
social, dezarmarea și menținerea 
păcii și securității internaționale".

Adoptarea acestei Declarații în 
unanimitate, a declarat în ședin
ța plenară reprezentanta țării 
noastre, Mia Groza, „constituie 
pentru delegația Republicii So
cialiste România un motiv de a- 
dîncă satisfacție. Prezentînd cu 
cinci ani în urmă această iniția
tivă, România a pornit de la im
portanța pe care o are pentru 
pacea lumii îndreptarea eforturi
lor tineretului către idealurile no
bile ale ' asigurării unei convie
țuiri pașnice internaționale, ba
zate pe încredere și respect 
reciproc". „Delegația română, a 
arătat, de asemenea, Mia Groza, 
acordă o mare importanță prin
cipiilor înscrise în Declarație 
care fac apel la umanism, dem
nitate și egalitate, progres eco
nomic și social, asigurarea rela
țiilor prietenești între națiuni, ba
zate pe respectul față de egalita
tea suverană a statelor".

Reprezentantul Italiei, care a 
luat cuvîntul după adoptarea 
Declarației, a atras atenția asu
pra importanței unanimității pe 
care ea a înirunit-o, considerînd 
că aceasta va influența evident 
asupra îndeplinirii și respectării 
principiilor ei de către toate po
poarele.

„Acest document minunat al 
O.N.U., — a declarat la rîndul 
său reprezentanta Greciei — co
respunde năzuințelor tuturor po
poarelor lumii". Ea a adresat fe
licitări delegației României pentru 
inițiativa pe care a avut-o de a 
prezenia această problemă în 
O.N.U., precum și celorlalte de
legații coautoare ale Declarației.

Nicolae IONESCU



PAGINA 2 SCÎNTEIA

PROIECT

COOPERATIVEI AGRICOLE DE PRODUCȚIE
Capitolul I

SCOPUL COOPERATIVEI AGRICOLE 
|E PRODUCȚIE

Art. 1. Cooperativa agricolă de producție este organizația economică socialistă, în care țăranii se unesc de bună voie, aducînd în proprietate cooperatistă pămîntul Și celelalte mijloace principale de producție. în cooperativa agricolă munca este organizată în comun, ia\; retribuirea se face după cantitatea și calitatea muncii, precum și în funcție de producția realizată.Cooperativa agricolă de producție are drept obiect cultivarea în comun a pămîntului, folosirea pe scară largă a mecanizării, chimizării, irigațiilor, a științei și tehnicii înaintate pentru obținerea unor producții agricole vegetale și animale din ce în ce mai mari, în scopul creșterii continue a bunăstării țărănimii, a ridicării social-culturale a satului la un nivel tot mai înalt de civilizație, a asigurării cu produse agricole necesare tuturor oamenilor muncii, întregii societăți.Cooperativa agricolă de producție se bucură de sprijinul permanent și multilateral al partidului și statului nostru, are create, prin dezvoltarea continuă a bazei tehnico-materiale 
a agriculturii, condițiile consolidării sale eco- nomico-organizatorice. Creșterea continuă a producției, și îndeosebi a productiei-marfă, valorificarea acesteia pe bază de contracte încheiate prin bună învoială cu organizațiile de stat și cooperatiste, asigurarea aprovizionării populației cu produse agroalimentare și a industriei cu materii prime duc la mărirea veniturilor cooperatorilor și contribuie la progresul întregii țări.Cooperativa agricolă este forma cea mai potrivită pentru unirea eforturilor țăranilor și împletirea strînsă a intereselor lor cu ale tuturor oamenilor muncii, ale întregii societăți ; ea are un rol deosebit de însemnat în economia tării noastre în întreaga perioadă

istorică de construire a socialismului și comunismului.
Art. 2. Cooperativa agricolă de producție își înfăptuiește scopul pentru care a luat ființă, prin :— folosirea în comun și rațională a pămîntului, ridicarea continuă a fertilității lui ;— folosirea chibzuită a celorlalte mijloace de producție, a forței de muncă și aplicarea celor mai bune forme de organizare a producției ;— întărirea continuă a proprietății cooperativei, factor hotărîtor al creșterii producției, al dezvoltării economice a cooperativei și al creșterii bunăstării cooperatorilor ;— folosirea eficientă a sprijinului acordat de stat : lucrările agricole executate de către stațiunile de mașini și tractoare, credite, asistență tehnică, îngrășăminte chimice, semințe de soi. animale de rasă, precum și toate celelalte forme de sprijin ;— introducerea și extinderea celor mai a- vansate metode agro-zootehnice în toate sectoarele de producție ;— desfășurarea unei activități economice- financiare eficiente, folosirea gospodărească a mijloacelor materiale și bănești, îndeosebi în scopuri productive ;— cointeresarea materială a membrilor cooperatori prin aplicaréa consecventă a sistemului socialist de retribuire potrivit cu cantitatea și calitatea muncii, precum și în funcție de producția realizată ;— ridicarea continuă a nivelului profesional și cultural al membrilor cooperatori și satisfacerea nevoilor lor sociale ;— educarea cooperatorilor în spiritul muncii în comun, al bunei gospodăriri și al apărării proprietății socialiste.

fie retribuit pentru munca pe care o potrivit cu cantitatea și calitatea ei, și în funcție de producția realizată ; participe la conducerea treburilor coo-
comisia depe care le stabilite de

a-să

Capitolul II

PROPRIETATEA COOPERATIVEI AGRICOLE
DE PRODUCȚIE Șl PROPRIETATEA PERSONALA

A MEMBRILOR El
Art. 3. Proprietatea cooperativei agricole zèste alcătuită din :— pămîntul adus de cooperatori ;— animalele de muncă și de producție, construcțiile, plantațiile, mijloacele de transport, utilajele, instalațiile, inventarul agricol și celelalte bunuri aduse de cooperatori sau obținute ca urmare a activității cooperativei agricole ;— întreaga producție agricolă vegetală și animală și orice alte produse sau venituri rezultate din activitatea cooperativei agricole.Constituie, de asemenea, proprietatea cooperativei, veniturile realizate prin munca în comun a pămîntului — proprietate de stat — dat în folosință cooperativei.Proprietatea cooperatistă. întărirea și dezvoltarea ei neîncetată stau la baza întregii activități a cooperativei agricole, a creșterii bunăstării membrilor săi.
Art. 4. Din terenul agricol proprietatea cooperativei, adunarea generală poate să atribuie, în folosința familiilor de țărani cooperatori, loturi în suprafață de cel mult 30 ari. în această limită mărimea lotului pentru fiecare cooperativă agricolă se stabilește de către adunarea generală în funcție de condițiile sale specifice și de modul de folosință al pămîntului.Lotul atribuit în folosință constituie pentru familiile de țărani cooperatori o sursă suplimentară de venituri care contribuie la creșterea nivelului lor de trai.Lotul se atribuie, în mod diferențiat, familiei (soțul și soția împreună cu copiii lor necăsătoriți) ai căror membri au efectuat cel puțin numărul minim de zile-muncă, stabilit de către adunarea generală pe cooperativă, astfel:— familiilor, din care cel puțin soțul și so- , ția lucrează efectiv în cooperativă, li se atribuie în folosință un lot întreg ;— familiilor, din care lucrează efectiv numai unul din soți, li se atribuie în folosință o jumătate de lot.Familiilor care nu participă la muncă în cooperativă prin nici unul din soți nu li se

atribuie lot în folosință. în cazul unor familii cu situații deosebite (incapacitate de muncă, familii incomplete și altele) adunarea generală poate hotărî, de la caz la caz, atribuirea de loturi în folosință.Membrii cooperativelor care ies la pensie păstrează dreptul de folosință asupra lotului pe care l-au avut.Lotul va fi folosit numai pentru producția agricolă.Atribuirea de noi loturi în folosință nu poate să se facă prin diminuarea suprafeței agricole din folosința obștească a cooperativelor, ci numai prin redistribuirea terenurilor aflate în prezent în folosința cooperatorilor.
Art. 5. Constituie proprietate personală a țăranilor cooperatori :— casa de locuit și construcțiile gospodărești anexe, terenul pe care se află acestea și curtea, a căror suprafață totală nu poate depăși 800 m.p. ;.cînd această suprafață depășește 800 m.p., diferența se include în lotul dat în folosință familiei ;— animalele de producție, precum și inventarul agricol mărunt ;— veniturile și economiile realizate prinmuncă ; '— producția obținută de pe lotul atribuit în folosință.Țăranii cooperatori pot avea în proprietate personală — pe o familie — pînă la 3 taurine de producție, 15 oi sau capre și un număr nelimitat de porci, păsări, iepuri de casă, stupi de albine.
Art. 6. Adunarea generală poate da în proprietate personală, cu plată, potrivit tarifului oficial, noilor căsătoriți, membri ai cooperativei, care doresc să-și construiască o locuință și nu au posibilitatea să o facă pe terenul părinților, locuri de casă în suprafață de cel mult 500 m.p. din terenuri proprietatea cooperativei agricole, situate în vatra satului.Art. 7. înstrăinarea terenurilor, proprietatea cooperativei, în alte scopuri decît cele prevăzute în articolul precedent, nu poate avea loc decît în condițiile legii.

Art. 9. Primirea de noi membri în cooperativa agricolă de producție se face individual, de către adunarea generală, pe bază de cerere scrisă.
Art. 10. Fiecare membru al cooperativei agricole are următoarele drepturi :a) să muncească în cooperativă pe măsura capacității și pregătirii sale ;b) să depune precumc) săperativei ; să ia parte la adunarea generală ; să-și exprime părerile și să facă propuneri cu privire la activitatea cooperativei ; să participe la luarea hotărîrilor adunării generale ; să aleagă, și — de la vîrsta de 21 de ani — să fie ales în consiliul de conducere și revizie ;d) să beneficieze de ajutoarele acordă cooperativa, în condițiileadunarea generală pentru : bătrînețe, boală sau incapacitate de muncă, în caz de naștere, deces, orfanilor, familiilor cu copii mulți, precum și de înlesniri pentru pregătirea profesională și altele.Bătrînii, cei inapți de muncă și orfanii, au dreptul la pensie stabilită prin sistemul unitar de pensionare, la care se adaugă ajutoarele în natură ce se acordă de cooperativa agricolă de producție.în afară de aceste drepturi membrii cooperatori se bucură și de drepturile stabilite prin orice alte prevederi ale prezentului statut.
Art. 11. Fiecare membru al cooperâtivei gricole are următoarele îndatoriri :a) să respecte prevederile statutului șiaducă la îndeplinire hotărîrile adunării generale, precum și ale consiliului de conducere ;b) șă muncească conștiincios în cooperativă la locul și în perioadele stabilite, să respecte disciplina muncii, să efectueze lucrări de bună calitate, contribuind la sporirea producției a- gricole, la întărirea și dezvoltarea cooperativei ;c) să apere_și..să. întărească, prin toate mijloacele, proprietatea cooperativeid) să-și îmbogățească continuu cunoștințele agro-zootehnice și să le' aplice în producție.în afară de aceste îndatoriri, membrii cooperatori sînt obligați să îndeplinească și îndatoririle stabilite prin orice alte prevederi ale prezentului statut.
Art. 12. Cooperativa agricolă de producție, ca formă socialistă de organizare a muncii, exprimă unitatea de scop și de voință a tuturor membrilor ei. Respectarea hotărîrilor adoptate de adunarea generală și de consiliul de conducere constituie o condiție esențială pentru buna desfășurare a activității cooperativei a- gricole, pentru consolidarea ei economico-or- ganizatorică. încălcarea prevederilor statutului, a hotărîrilor adunării generale și ale consiliului de conducere constituie abateri care dăunează cooperativei și atrag răspunderea disciplinară.în cazul cînd a pricinuit pagube cooperativei cel vinovat va fi gubirilor, răspunzînd cazul.Pentru examinarealor nemulțumiți de hotărîrile . consiliului de conducere privind aplicarea de sancțiuni disciplinare, obligarea la plata despăgubirilor și altele, adunarea generală alege — pe timp de 2 ani — o comisie de judecată alcătuită din 5—7 membri, care își desfășoară activitatea pe baza regulamentului de ordine interioară.Pentru fapte deosebit de grave săvîrșite de un membru cooperativei, îndepărtarea și drepturileîmpotriva hotărîrii adunării generale prin care s-a pronunțat îndepărtarea din cooperativă, precum și în alte cazuri, cel se poate adresa uniunii raionale velor agricole
Art. 13. Cel rativa agricolă contravaloarease de el în cooperativă; Adunarea generală stabilește pentru fiecare caz în parte, în raport cu posibilitățile cooperativei, durata de timp și ratele anuale prin care se va face plata. Retribuția cuvenită pentru munca depusă , în cooperativă în anul în curs se plătește la sfîrșitul anului. • \în cazul cînd un membru cooperator — prin; căsătorie sau alte motive — își stabilește do-’ Ș8 miciliul m alta comuna, el’ devine membru a^ cooperativei pe raza căreia se mută. în acești — J&iz, adunarea generală a cooperativei agricole ■—

de unde pleacă îi aprobă transferul, iar cea câre-1 primește aprobă înregistrarea sa ca membru al cooperativei respective.. Membrul cooperator își păstrează toate drepturile prevăzute în statut,

obligat la plata despă- și disciplinar dacă este plîngerilor cooperatori-

cooperator împotriva intereselor adunarea generală poate hotărî sa din cooperativă, stabilindu-i ce i se cuvin.
nemulțumit a cooperati-de producție.care se retrage de producție primește în bani părții sociale din bunurile adu-din coope-

Capitolul III

MEMBRII COOPERATIVEI AGRICOLE
DE PRODUCȚIE. DREPTURILE Șl ÎNDATORIRILE LOR

Art. 8. Pot fi membri ai cooperativei agricole de producție orice producători agricoli și alți oameni ai muncii necesari activității cooperativei, care au împlinit vîrsta de 16 ani și aderă la prevederile statutului cooperativei, aduc în proprietatea cooperativei pămîntul,
animalele de muncă și inventarul agricol principal pe care le posedă în proprietate personală.La intrarea în cooperativă, fiecare membru plătește taxa de înscriere stabilită de adunarea generală, care nu va fi mai mică de 25 lei,

Capitolul IV

ORGANIZAREA ACTIVITÄTU DE PRODUCȚIE
Art. 14. Cooperativa agricolă își organizează întreaga sa activitate pe baza planului de dezvoltare în perspectivă, a planului anual de producție și financiar,, care se întocmesc potrivit condițiilor și cerințelor de dezvoltare a cooperativei, intereselor membrilor cooperatori și necesităților economiei naționale. PI ax nurile se întocmesc de către consiliul de con- 'ducere și sînt supuse dezbaterii și aprobării j adunării generale. ——în vederea dezvoltării continue a cooperativei agricole, a mobilizării tuturor rezervelor de sporire a producției și a productivității muncii, consiliul de conducere folosește sprijinul specialiștilor din cooperativa agricolă de producție, al consiliilor agricole și al uniunilor cooperativelor agricole de producție.
Art. 15. Cooperativa agricolă își organizează acele ramuri de producție, vegetală și ani-

mală, care să asigure folosirea cît mai deplină a pămîntului, a celorlalte mijloace de producție, a forței de muncă și a tuturor rezervelor pentru creșterea producției agricole și sporirea veniturilor Pentru a asigura buna desfășurare a procesului de producție, cooperativa agricolă își poate organiza și alte activități, cum sînt : confecționarea și repararea inventarului, executarea de construcții și altele. în scopul unei mai bune valorificări a producției, a folosirii raționale a forței de muncă și a creșterii producției marfă, cooperativa poate organiza prelucrarea produselor agricole și desfacerea lor.
Art. 16. Cooperativa agricolă folosește mijloacele financiare proprii și creditele acordate de stat pentru investiții și lucrări, îndeosebi direct productive, în vederea dezvoltării diferitelor ramuri de activitate și obținerii unor producții sporite cu cheltuieli cît mai mici.

Capitolul V

ORGANIZAREA Șl RETRIBUIREA MUNCII

a se asigura continuitatea muncii, mai bună fertilizare și lucrare a pă- suprafețele de teren, ca și celelalte de producție necesare desfășurării

Art. 17. Lucrările în cooperativa agricolă se execută prin munca personală a membrilor cooperatori, organizați pe brigăzi permanente de producție.{ Brigada este forma de bază în organizarea muncii și se constituie ținînd seama, atît de cerințele producției, cît și de necesitatea folosirii depline, și raționale a forțelor de muncă, a mijloacelor de producție, precum și de ex- .periența dobîndită de cooperativa agricolă.
Art. 18. în cultura plantelor și în creșterea animalelor se organizează brigăzi specializate, iar în celelalte activități, brigăzi sau echipe pe categorii de lucrări. în funcție de necesități se pot organiza și brigăzi mixte.în cadrul brigăzii se organizează echipe pe grupe de cooperatori, grupe de familii, alcătuite după vecinătate, rudenie sau alte criterii stabilite de adunarea generală.Pentru pentru o mîntului, mijloaceîn bune condiții a procesului de producție, se repartizează brigăzilor pe o perioadă de mai mulți ani.
Art. 19. în cooperativa agricolă retribuirea membrilor cooperatori se face pe bază de zile- muncă în raport cu cantitatea, calitatea muncii și în funcție de producția realizată, potrivit normelor de muncă stabilite de adunarea generală a cooperativei.Pentru munca depusă, cooperativa agricolă de producție poate acorda membrilor săi a- • vansuri bănești, lunar sau trimestrial, precum și avansuri în natură.
Art. 20. Retribuția suplimentară pentru depășirea producției stabilite face parte integrantă din sistemul de retribuire a muncii în cooperativa agricolă Retribuția suplimentară se acordă brigăzilor, echipelor, grupelor de cooperatori și cooperatorilor care au depășit planul de producție stabilit de adunarea generală. Ea se acordă în natură sau în bani în raport cu cantitatea produsă peste plan, după cum urmează :— la cultura păioaselor, pînă la 15 la sută ;— la porumb, cartofi, sfecla de zahăr, legume, vii și celelalte culturi, diferențiat, pînă la 60 la sută ;

— la producția animală, pînă la 60 la sută.
Ari. 21. Adunarea generală poate hotărî acordarea unei cote părți din producția obținută, fără a se mai atribui pentru aceeași lucrare și zile-muncă, la : recoltarea fînețelor naturale, recoltarea fasolei și dovlecilor în cultură intercalată, tăiatul și adunatul cocenilor, al coletelor de sfeclă și la culesul fructelor.
Art. 22. Președintelui i se va acorda o retribuire de bază în funcție de numărul mediu de zile-muncă realizat de cooperatorii care participă cu regularitate la activitatea din cooperativă, astfel, ca numărul de zile-muncă ce i se atribuie să nu depășească de două ori și jumătate această medie. La aceasta se adaugă un plus de zile-muncă în raport cu valoarea producției globale, mărimea suprafețelor de te- -ren și numărul de animale proprietatea cooperativei.După aceleași criterii și în raport de retribuirea președintelui, vor fi retribuiți și vicepreședinții scoși din producție, brigadierii, contabilii, magazionerii și celelalte persoane cu funcții administrative.Pentru depășirea producțiilor stabilite se poate acorda cadrelor de conducere și specialiștilor, în raport cu contribuția adusă la realizarea depășirii, o retribuție suplimentară, în natură sau în bani, potrivit normelor stabilite de adunarea generală.
Art. 23. Adunarea generală poate hotărî reducerea cu pînă la 10 la sută a numărului de zile-muncă cuvenit președintelui, vicepreședinților și altor cadre de conducere, vinovați de lipsă de control și îndrumare, sau de neluarea măsurilor necesare desfășurării normale a procesului de producție. Dacă brigada de producție, din cauza activității nesatisfăcătoare, obține o producție mai mică decît cea stabilită prin plan datorită calității slabe a lucrărilor, adunarea generală va putea scădea tuturor membrilor brigăzii pînă la 10 la sută din zi- lele-muncă efectuate.
Art. 24. Cooperativa agricolă are îndatorirea să asigure folosirea cît mai rațională a forțelor de muncă, reducînd' la minimum necesar funcțiile administrative, precum ' și consumul de zile-muncă pentru activitățile neproductive. Funcțiile administrative se stabilesc către adunarea generală. de

Capitolul VI

REPARTIZAREA PRODUCȚIEI Șl UTILIZAREA
MIJLOACELOR BĂNEȘTI Șl MATERIALEcooperati-Art. 25. Dezvoltarea proprietății vei agricole este izvorul sporirii continue a producției vegetale și animale, al creșterii nivelului de viață al cooperatorilor. Ea se realizează prin alocarea, an de an, pentru acumulări, a fondurilor care să asigure reluarea pe o scară mereu mai largă a producției.Proporția dintre fondul de acumulare și fondul de consum — după acoperirea cheltuielilor materiale de producție și a obligațiilor către stat — se stabilește potrivit prevederilor prezentului statut de către adunarea generală.

Art. 26. Producția globală obținută în cursul anului se repartizează după chin urmează :

îngrășămintelor,materiale necesarein-— achitarea costului sectofungicidelor și altor producției ;— restituirea creditelor impozitelor, a taxelor, a primelor de asigurare, a contribuțiilor și efectuarea altor cheltuieli de producție și gospodărești.
de producție, plata

B. Fonduțde acumulare, 
șî fondul de consum"

A Cheltuieli materiale
de producției 

obligații către stat:reținerea semințelor necesare ;■— reținerea furajelor necesare hrănirii ■‘'animalelor, proprietate obșteasca'^ 'xp; crearea unui fond de rezervă de sămînță și iuraje de 10—15 la sută/' peste cantitatea necesară ./ ■' '— plata' '.în natură și în bani a muncilor efectuate de'S.M.T, ;»

După scăderea cheltuielilor materiale de producție din valoarea producției globale, se obține producția netă, care se repartizează astfel:— 18—25 la sută pentru fondul de acumulări, din care se asigură :— realizarea investițiilor, inclusiv plata în natură și în bani a zilelor-muncă consumate pentru acestea ;— rambursarea creditelor de investiții ;— rezervă pentru îmbunătățirea procesului de producție ;— 75—82 la sută pentru fondul de consum, din care se asigură :— retribuirea pentru zilele-muncă și plata suplimentară — în bani și în natură ;
(Continuare în pag. a ni-a)

, . s
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STATUTUL TELEGRAMĂ

COOPERATIVEI AGRICOLE

(Urmare din pag. a II-a)

Președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste 
România, Ștefan Voitec, a transmis o telegramă de felicitare aca
demicianului Sava Ganovski cu ocazia alegerii sale în funcția de 
președinte al Biroului Adunării Populare a Republicii Populare 
Bulgaria.

întoarcerea delegației de activiști ai P. C. R,

SOSIREA ADJUNCTULUI 
MINISTRULUI CULTURII 

DIN R.D.G.

Comitetului dé 
Cultură și Artă,

DE PRODUCȚIE din Ungaria

_contribuția în bani la fondul de pensii (circa 3,5 la sută, calculată la valoareasii (circa 3,5 la sută, producției globale) ;
— fondul de ajutor în natură din grîu, porumb, cartofi (cel puțin 2 la sută din producția totală obținută) ;— fondul social-cultural de pînă la 1,5 la sută din producția netă.

Capitolul VII

ORGANELE DE CONDUCERE SI DE REVIZIE
ALE COOPERATIVEI AGRICOLE DE PRODUCȚIE

A. Adunarea generală
Art. 27. Adunarea generală este organul suprem de conducere al cooperativei agricole, singura în măsură să hotărască asupra întregii activități economice, financiare și organizatorice a acesteia.
Art. 28. Adunarea generală este formată din toți membrii cc ■ ■■•■ativei agricole. Ea se în- uriește ori de cîte ori este nevoie și cel puțin qată pe trimestru.a ,-idunarea generală este legal constituită dacă sînt prezenți cel puțin jumătate din numărul membrilor cooperativei, iar hotărîrile luate sînt valabile dacă au întrunit cel puțin două treimi din voturile celor prezenți.Hotărîrile privind aprobarea planului de producție și financiar, organizarea și retribuirea muncii, afilierea la uniunea raională, alegerea consiliului de conducere, aprobarea re- ' gulamentului de ordine interioară, precum și îndepărtarea din cooperativă, sînt valabile dacă au întrunit cel puțin două treimi din voturile membrilor cooperativei. Hotărîrile se iau prin vot deschis și se consemnează într-un proces verbal semnat de' președintele cooperativei și membrii prezidiului adunării.în cazul cînd adunarea generală, din motive bine justificate (lipsă de spațiu pentru adunare, depărtarea prea mare a brigăzilor față de locul de adunare etc.), nu se poate constitui în conformitate cu prevederile aliniatului 3, ea se va constitui cu împuterniciți aleși' dintre membri, în proporția ce se va stabili de adunarea generală a cooperativei de producție, fără să depășească raportul de un împuternicit pentru 1Q. membri cooperatori. Alegerea împu- terniciților se face pe brigăzi, o dată pe an.în cazurile în care se discută problemele prevăzute la aliniatul 3, înaintea adunărilor generale constituite prin împuterniciți, se vor ține adunări ale brigăzilor care vor discuta aceste probleme, urmînd ca împuterniciții, în adunarea generală, să prezinte părerile exprimate în adunările pe brigăzi. După fiecare adunare generală împuterniciții vor informa pe cei care i-au ales despre dezbaterile și hotărîrile adunării generale.La adunările generale constituite din împuterniciți, pot să participe, de asemenea, cu vot consultativ și oricare din membrii cooperatori.Adunarea constituită din împuterniciți exercită toate atribuțiile adunării generale.
Art. 29. Convocarea adunării generale a cooperativei agricole se face de către consiliul de conducere, fie din proprie inițiativă, fie la cererea comisiei de revizie sau a cel puțin o treime din numărul membrilor cooperativei, ori la cererea uniunii raionale a cooperativelor agricole.Anunțarea ordinei de zi, a datei și locului unde urmează să se țină adunarea generală, se face cu cel puțin 5 zile înainte.

1 Art. 30. Adunarea generală a cooperativei agricole are următoarele atribuții :а) dezbate și aprobă planul de dezvoltare în perspectivă, planul anual de producție și financiar, stabilește volumul investițiilor din fondurile proprii și din credite, hotărăște asu-e?ra repartizării producției, precum și a veni- ti 'ilor cooperativei ;б) alege pe președintele și vicepreședinții cooperativei agricole, pe ceilalți membri ai consiliului de conducere, membrii comisiei de revizie, membrii comisiei de judecată din cooperativă și confirmă brigadierii aleși în adunările brigăzilor, din rîndurile celor mai buni membri care muncesc efectiv în cooperativa agricolă, recunoscuți pentru priceperea lor gospodărească și apreciați pentru calitățile lor morale și profesionale ;c) analizează și hotărăște asupra dărilor de seamă și rapoartelor prezentate de consiliul de conducere și comisia de revizie ;d) aprobă încheierea contractelor de lucrări care vor fi executate de stațiunile de mașini și tractoare și de către alte întreprinderi care prestează servicii cooperativelor agricole;e) analizează posibilitățile de valorificare a "’"^ducției agricole marfă și aprobă vînzarea . - rsteia către organizațiile de stat și cooperatiste, pe baza contractelor încheiate prin bună învoială, în care să se prevadă atît producția cît și suprafețele sau efectivele de animale necesare obținerii producției contractate ; poate hotărî extinderea sistemului de contractare pe termen lung ;f) analizează, în cursul anului, mersul lucrărilor agricole și celelalte activități productive, realizarea investițiilor, îndeplinirea obligațiilor contractuale, rambursarea creditelor, rezultatele financiare și adoptă hotărîri corespunzătoare ;g) analizează și aprobă formele de organizare a muncii, normele de muncă și modul de retribuire care poate fi : în natură, în bani, sau în natură și în bani ;h) stabilește minimul de zile-muncă care urmează să fie efectuate de către membrii gooperatori ;

/
/

i) stabilește, pentru fiecare caz în parte, a- jutoarele de bătrînețe, de boală sau incapacitate de muncă, de naștere, de deces, pentru orfani și pentru familiile cu mulți copii ;j) hotărăște, în funcție de interesele generale ale cooperativei, condițiile în care consiliul de conducere poate pune la dispoziția membrilor, cooperatori, contra pentru nevoi personale ;k) hotărăște asocierea cu alte cooperative a- gricole pentru efectuarea unor lucrări de interes comun sau alte acțiuni de întrajutorare;l) aprobă regulamentul de ordine interioară al cooperativei agricole ;m) aprobă afilierea la uniunea raională a cooperativelor agricole de producție ;n) hotărăște suspendarea temporară a dreptului de vot al cooperatorilor, care, fără a avea motive numărul de generală ;o) rezolvă cooperatori la cererile soluționate nesatisfăcător de către consiliul de conducere.Adunarea generală exercită și orice alte tribuții care rezultă din prezentul statut.

cost, atelaje

bine întemeiate, nu îndeplinesc zile-muncă stabilit de adunareaîntîmpinările făcute de membrii

B. Consiliul
de conducere

a-

13—21

rator posibilitatea de a realiza cel puțin minimul de zile-muncă stabilit de adunarea generală ;d) organizează tinerea evidentei mijloacelor de producție, a muncii efectuate, a veniturilor și cheltuielilor, în toate ramurile de activitate a cooperativei. Asigură calcularea corectă a drepturilor fiecărui membru cooperator și afișează de două ori pe lună, la sediul cooperativei și al brigăzilor, listele de zile-muncă efectuate de membrii cooperatori ;e) analizează, ori de cîte ori este nevoie, în adunări pe brigăzi sau în cadrul altor activități, realizarea planului de producție și financiar, ia măsurile necesare pentru îndeplinirea acestuia, stabilind sarcini Concrete membrilor consiliului de conducere, brigadierilor, altor cadre de conducere și de administrație ;f) organizează, cu sprijinul specialiștilor din cooperativele agricole, consfătuiri de producție și schimburi de experiență cu brigadierii, șefii de echipă și membrii cooperatori fruntași ;g) ia măsuri pentru ridicarea continuă a calificării membrilor cooperatori, prin organizarea învățămîntului agro-zootehnic de masă și prin trimiterea lor la cursuri de calificare ;h) prezintă adunării generale dări de seamă și rapoarte anuale, trimestriale și ori de cîte ori este nevoie cu privire la modul de îndeplinire a hotărîrilor acesteia, a realizării planului de producție și financiar, a respectării statutului și a normelor de muncă și face propuneri concrete pentru îmbunătățirea continuă a activității cooperativei ;i) numește șefii de echipe ;j) cercetează și rezolvă operativ cererile și sesizările membrilor cooperatori, comunicîn- du-le soluțiile și măsurile luate.
Art. 34. Președintele cooperativei agricole asigură conducerea curentă a activității acesteia și înfăptuirea hotărîrilor adunării generale și ale consiliului de conducere. în luarea măsurilor operative, președintele se consultă cu membrii consiliului de conducere și cu specialiștii din cooperativă.în raporturile cu organele de stat, cu organizațiile economice socialiste, precum și cu persoanele fizice, cooperativa agricolă este reprezentată prin președinte. Cooperativa agricolă se angajează legal în operațiunile financiare prin semnătura președintelui și a contabilului șef sau a locțiitorului său.în lipsa președintelui, atribuțiile acestuia se îndeplinesc de către unul din vicepreședinți desemnat în acest scop de către consiliul de conducere.

Marti la amiază s-a înapo
iat în Capitală, venind din R.P. 
Ungară, delegația de activiști 
ai P.C.R., • condusă de tov. 
Gheorghe Călin, membru al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului regional Hune
doara al P.C.R., care, la invi
tația C.C. al P.M.S.U., a făcut 
o vizită în această țară pentru 
a lua cunoștință de experiența 
organelor și organizațiilor de

partid ale P.M.S.U. La sosire, 
pe aeroportul Băneasa, delega
ția a fost salutată de tovarășii 
D. Ivanovici, membru al C.C. al 
P.C.R., A. Cervencovici, D. La
zăr și I. Rădulescu, membri su- 
pleanti ai C.C. al P.C.R., de 
activiști ai C.C. al P.C.R. Au 
fost de fată .Tozsef Vince, am
basadorul R.P. Ungare la Bucu
rești, și membri

La invitația 
Stat pentru 
marți la amiază a sosit în Ca
pitală Kurt Bork, adjunct al 
ministrului culturii din R. D. 
Germană. La aeroport oaspete
le a fost întîmpinat de Alexan
dru Bălăci, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, și de reprezen
tanți ai ambasadei R. D. Ger
mane la București.

SOSIREA AMBASADORULUI 
REPUBLICII CHILE 

REPUBLICA SOCIALISTĂ' 
ROMÂNIA

ÎN

Spectacolele Operei comice

din Berlin
Colectivul Operei comice din 

Berlin, în turneu la București, 
a prezentat marți seara pe sce
na Teatrului de Operă și Balet 
primul spectacol cu „Opera 
cerșetorilor“, prelucrare de 
Benjamin Britten, după John 
Gay. Traducerea liberă în lim
ba germană esté semnată de 
Horst Seeger și Martin Vogler. 
Conducerea muzicală aparține 
lui Robert Hanell, iar regia lui 
Horst Bonnet.

în continuarea turneului pe 
care îl întreprind în capitala 
tării noastre, artiștii din R. D. 
Germană vor prezenta pe ace
eași scenă spectacole cu „Ope
ra cerșetorilor“ în zilele de 11

$i
12
Hoffmann“.

13 decembrie, 
cu opera

ai ambasadei. 
(Agerpres)

iar în 8, 10 și 
„Povestirile lui

★
zi, Ewald Moldt, 

R. D. Germane, a 
reședința sa din 

concert susținut

In aceeași 
ambasadorul 
organizat la 
București un 
de soliști ai Operei comice, la 
care au asistat Eduard Me- 
zincescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Alexandru 
Bălăci, oameni de artă și cul
tură. Au • fost, de asemenea, 
prezenți Kurt Bork, adjunct al 
ministrului culturii al R. D. 
Germane, șefi de misiuni diplo
matice.

(Agerpres)

0—1. S-au încheiat cu re- 
partidele : Nacht — 

Pavlov — Nacu ; 
Mititelu și Ghi-

■Il
AA*A*A’Ä*A*SA*S5ÄwA*Ä*’*l*

In Capitală, pe stadionul „Di
namo" are loc astăzi după-a- 
miază, cu începere de la ora 
13,30, partida de fotbal DINA
MO BUCUREȘTI — ȘTIINȚA 
CLUJ, ultima restanță a turului 
campionatului categoriei A, 
Meciul constituie pentru ambele 
formații un ultim prilej de ve
rificare a formei ce o dețin îna
intea meciurilor retur, de la 15 
decembrie, cu Internazionale 
Milano și, respectiv, Atletico- 
Madrid.

Șuta 
miză
Gheorghiu ; 
Georgescu - 
țescu — Soos. Au fost întrerup
te partidele ; Droszd — Partes 
și Rădulescu — Botez. în cla
sament conduce Florin Gheor
ghiu cu 11,5 puncte urmat de 
Nacu și Ciocîltea cu cîte 9 punc
te. Astăzi de la ora 16,30 
joacă runda a 14-a.

se

La 7 decembrie a sosit în 
Capitală Miguel Serrano Fer
nandez, ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al Re
publicii Chile în Republica So
cialistă România.

La sosire, în Gara de Nord, 
ambasadorul chilian a fost în- 
tîmpinat de Dionisie Ionescu, 
ambasador, directorul Protoco
lului din Ministerul Afacerilor 
Externe.

PRIMIRE LA MINISTERUL 
AFACERILOR EXTERNE

Marti, 7 decembrie, ministrul 
afacerilor externe, Corneliu 
Mănescu, a primit în audiență 
pe Miguel Serrano Fernandez 
în legătură cu apropiata pre
zentare a scrisorilor sale de a- 
creditare, ca ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al 
Republicii Chile în Republica 
Socialistă România.

PRIMIRE
LA COMITETUL DE STAT 

PENTRU CULTURĂ ȘI ARTĂ

Vicepreședintele Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă, 
Alexandru Bălăci, a primit 
marți Ia amiază la sediul 
miletului pe conducătorii și 
liștii principali ai Operei 
mice din Berlin. Au fost
față reprezentanți ai ambasadei 
R. D. Germane la București.

co- 
so- 
co- 
de

(Agerpres)
★

A apărut „Presa noastră“. 
Revista Uniunii ziariștilor din 
Republica Socialistă România. 
Anul X nr. 10 (114) 1965.Art. 31. Consiliu] de conducere, ca organ executiv al adunării generale a cooperativei agricole de producție, conduce activitatea cooperativei agricole în intervalul dintre adunările generale și este format dinmembri aleși de către aceasta prin vot deschis pe timp de doi ani.Pot fi aleși în consiliul de conducere unul din inginerii cooperativei și contabilul șef.Membrii consiliului de conducere, care în intervalul dintre alegeri se dovedesc a fi necorespunzători, pot generală.

Art. 32. Consiliul șoară activitatea pe ^colective. Hotărîrile trebuie să fie rezultatul examinării părerilor și propunerilor făcute de membrii consiliului. El ține ședințe cel puțin de două ori pe lună.Ședințele sînt convocate și conduse de către președinte. Hotărîrile se iau cu majoritatea de voturi din numărul membrilor consiliului.Consiliul de conducere raportează periodic în fața adunării generale despre activitatea pe care o desfășoară.
'' Art. 33. Consiliul de conducere asigură respectarea prevederilor statutare, răspunde de executarea hotărîrilor luate de adunarea generală, precum și de executarea obligațiilor cooperativei care izvorăsc din legi, contracte sau alte temeiuri.Pentru realizarea acestor sarcini consiliul de conducere are următoarele atribuții :a) se preocupă în permanență de dezvoltarea și apărarea avutului cooperativei și ia măsurile necesare pentru folosirea rațională a pămîntului, a celorlalte mijloace de producție precum și a forței de muncă, pentru obținerea de producții cît mai mari, cu cheltuieli cît mai mici pe unitatea de produs ;b) întocmește și supune adunării generale spre aprobare proiectul planului de producție și financiar și face propuneri de repartizare a sarcinilor de producție pe brigăzi ;c) organizează munca pentru realizarea planului de producție.Organizează repartizarea forțelor de muncă astfel îneît să asigure fiecărui membru coope-

f
fi înlocuiți de adunareade conducere își desfă- baza principiului muncii și măsurile ce se adoptă

Capitolul

C. Comisia de revizie
Art. 35. Comisia de revizie este organul de verificare a gestiunii cooperativei agricole de producție și este formată din 5—7 membri aleși prin vot deschis de adunarea generală pe timp de doi ani. Comisia alege, dintre membrii săi, un președinte.Comisia de revizie este subordonată numai adunării generale, față de care răspunde pentru activitatea depusă. Ea verifică activitatea gospodărească și financiară a consiliului de conducere, înregistrarea tuturor veniturilor în bani și în natură, respectarea regulilor de efectuare a cheltuielilor, păstrarea în bune condiții a bunurilor obștești ale cooperativei. De asemenea, verifică modul cum au fost rezolvate de consiliul de conducere cererile și sesizările membrilor cooperatori.
Art. 36. Pe baza constatărilor făcute, comisia de revizie întocmește un proces verbal, în care arată rezultatele verificării și face consiliului de conducere propuneri concrete pentru luarea măsurilor corespunzătoare de îmbunătățire a muncii, recuperarea eventualelor pagube aduse proprietății cooperativei și sancționarea celor vinovați de abateri sau nereguli, în gospodărirea bunurilor acesteia ; urmărește aplicarea măsurilor stabilite și aprobate de către adunarea generală.Comisia de revizie este obligată să prezinte adunării generale, trimestrial, anual — sau ori de cîte ori este necesar — rapoarte asupra constatărilor făcute.Cînd se constată abateri grave, comisia de revizie poate cere consiliului de conducere să convoace adunarea generală pentru discutarea acestora și stabilirea de măsuri corespunzătoare, sesizînd în același timp și celelalte organe în drept.
VIII

ALTE PREVEDERI
Art. 37. Cooperativa agricolă de producție este persoană juridică.Denumirea și sediul cooperativei agricole de producție se stabilesc de către adunarea generală.
Art. 38. Cooperativa agricolă de producție își păstrează numerarul disponibil în cont la Banca Națională a Republicii Socialiste România. Ridicarea numerarului se face numai pe baza dispoziției scrise și semnate de președinte împreună cu contabilul șef sau locțiitorul său.
Art. 39. Cooperativa agricolă de producție poate participa, cu aprobarea adunării generale, la acțiuni de întrajutorare sau în asociere cu alte cooperative agricole și organizații de

stat, la lucrări de interes comun ca : irigații, îndiguiri, desecări, ameliorări de terenuri destinate agriculturii, lucrări de electrificare, sere, întreprinderi pentru furaje combinate, îngrășa- rea animalelor, prelucrarea și conservarea produselor agricole și altele.
Art. 40. în vederea înfăptuirii în condiții cît mai bune a scopului pentru care a luat ființă, cooperativa agricblă de producție se poate afilia la uniunea raională a cooperativelor agricole de producție, în care caz ea are obligația să aducă la îndeplinire hotărîrile și recomandările uniunii raionale, uniunii regionale și Uniunii naționale a cooperativelor agricole de producție și să respecte statutul acestora.

Ieri s-au desfășurat partidele 
din runda a 13-a a campionatu
lui republican masculin de șah. 
Rezultatele înregistrate : Voi- 
culescu — Neamțu 0—1 ; Moi- 
sini — Bondoc 1—0 ; Veisman 
— Reicher 1—0 ; Ciocîltea —• 
Szabo 1—0 și Ungureanu —

Echipele de rugbi încheie as
tăzi campionatul pe 1965. în Ca
pitală sînt programate urmă
toarele patru meciuri : stadio
nul „Tineretului“ : Steaua — Ști
ința Cluj' (ora 13), Grivița ro
șie — Știința Petroșeni (ora 
14,30) ; stadionul „Progresul" : 
Dinamo —.Constructorul (ora 
14) ; stadionul „Gloria" : Gloria 
— Știința Timișoara (ora 14,30).

La Bîrlad, echipa Rulmentul 
întîlnește formația C.S.M.S. 
Iași.

Loto

La tragerea excepțională Loto din 
7 decembrie 1965 
din urnă următoarele

Extragerea I (6 din 
18 13 28. Extragerea 
90) 65 28 84 20 72. 
IH-a (4 din 90) 87 54
gerea a IV-a (3 din 90) 34 27 15. 
Fond de premii : 1 496 266 lei.

au fost extrasa 
numere :
90) 88 76 27 

a II-a (5 din 
Extragerea a 
31 69. Extra-

și Balet : PO- 
HOFFMANN 

de Opera co- 
19,30.

0 Teatrul de Operă 
VESTIRILE LUI 
(spectacol prezentat 
mică din Berlin) —
0 Teatrul de stat de operetă : SĂ
RUTUL CIANITEI — 19,30.
® Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : VEDERE 
DE PE POD - 17; 20, (sala Stu
dio) : O FEMEIE CU BANI —19,30. 
© Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) : OPERA DE TREI 
PARALE — 19,30, (sala Studio, str. 
Al. Sahia nr. 76 A) : FII CUMIN
TE, CRISTOFOR ! — 19,30.
S Teatrul „C. I. Nottara" 
Magheru) : ANTIGONA și 
DEEA — 19,30, (sala Studio) : 
FEMEI — 20.
0 Teatrul .,Barbu Delavrancea" : 
NUNTA LA REVISTĂ
SUL REVISTEI 
tat de Teatrul 
Deva) — 20.
0 Teatrul Mic:
CU TOT SOARELE PE MASA 
19.30.
O Studioul 
teatrală și 
Caragiale" : 
CU MINIE — 20.
® Teatrul „Țăndărică" : (sala din 
str. Academiei): UMOR PE SFORI 
— 9, OCHEȘEL ȘI BALAIOARA

I. (sala 
ME-
OPT

16, vi-
(spectacoi prezen- 

de estradă din

DACTILOGRAFII ;

Institutului de artă 
cinematografică „I. L. 

PRIVEȘTE ÎNAPOI

— 17.
® Teatrul satiric-muzical 
nașe" (sala Savoy) : 
DRAGOSTEI — 20, (sala 
CU MUZICA... E DE
— 20.
0 Ansamblul artistic al C.C.S. : 
AȘA SE JOACĂ PE LA NOI — 20.

„C. Tă- 
REVISTA 
Victoria) : 

GLUMIT

o 13,30 — FOTBAL. Dinamo Bucu
rești — Știința Cluj e 19,00 — Jur
nalul televiziunii (I) ® 19.15 —
Emisiune de știință și tehnică pen
tru pionieri și școlari : YOnKPA și 
filmul pentru copii : Veverița. 
O 20,00 — Seară de teatru : „CASA 
INIMILOR SFÄRIMATE" de G. B. 
Shaw. Interpretează colectivul 
Teatrului de Comedie din Bucu
rești. In pauze . filme de desene 
animate și filmul documentar 
„Universuri picturale" q 23,00 — 
Jurnalul televiziunii (II), buletinul 
meteorologic.

0 OLD SHATTERHAND
pentru ecran panoramic : Patria — 
9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30.
© ULTIMA CAVALCADĂ SPRE

SANTA CRUZ — cinemascop : 
Sala Palatului (seria de bilete 1 579 
— orele 19,30), Republica — 8; 10,15; 
12,30; 14,30; 16,45; 19; 21,15, Bucu
rești — 9,15; 11,30; 13,45; 16,30; 18,45; 
21, Feroviar — 8; 10,15; 12,30; 14,15;

21,30, Melodia — 0,15;
16; 13,15; 20,30, Modern 

12; 14,15; 16,30; 18,45; 21.

17; 10,15;
11,30; 13,45;
— 10;
«PAT ȘI PATACHON : Cinemate
ca — 10; 12; 14.
0 ÎNDRĂZNEȚUL PARDAILLAN 
— cinemascop : Luceafărul — 9; 
11,15: 13,30; 15,45; 18,15; 20,30, Festi
val — 9,45; 12; 14,15; 16,45; 19; 21, 
Bucegi — 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30, 
Arta — 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
21, Munca — 10,30; 13,30,
O DE-AȘ FI,
mina — 10; 12; 15; 17; 19; 21,15, To
mis — 10; 12;
Miorița — 10; 12; 14 
toate completarea
Excelsior (completare Vezi 
nelele se duc) — 10; 12; 14; 
18,30; 20,45,
Sport nr. 5/1965)
18,15; 20,30.
® ÎN COMPANIA LUI MAX LIN
DER : Capitol (completare Știință 
și tehnică nr. 2/1965) — 9,30; 11,45; 
14; 16,30; 18,45; 21.
0 DINCOLO DE BARIERA : Vic
toria (completare Ceramica din O- 
hoga) — 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30, 
Grivița (completare Știință și teh
nică nr. 1/1965) — 10; 12: 14; 16; 
18,15; 20,30.
o ȘOARECELE DIN AMERICA — 
cinemascop : Central — 9,30; 11,45; 
14; 16.15; 18,30; 20,45, Popular 
10,30; 16; 18,15; 20,30.

NECUNOSCUTA:
20,30.

COPII :

HARAP ALB : Lu-

14; 16; 18.15; 20,30, 
; 16; 18;'20 (la 
La carnaval), 

rîndu-i 
16,15; 

Flamura (completare 
10; 12; 14; 16;

16.15; 18,30;
16; 18,15;

© FEMEIA 
nion — 9,30; 12; 15,30; 18;
0 PROGRAM PENTRU
Doina — 10.
0 BOCCELUȚA : Doina 
tare Vezi rîndunelele se 
11,30; 13,45; 16; 18,15;
(completare Vizita
de partid și de stat în regiunea 
Maramureș) — 10,30; 15,30; 18; 20,30. 
0 SOMALIA, REPUBLICĂ LA E- 
CUATOR — PĂPUȘARII — CEI 
MAI PUTERNICI DIN EUROPA — 
I. R. CERE DECOLARE : Timpuri 
Noi — 10—21 în continuare.
© DUMINICA LA NEW YORK : 
Giulești — 15,30; 18; 20,30.
e PĂCAT DE BENZINĂ : Cultu
ral (completare Compozitorul A, 
ram Haciaturian) — 10,30; 16; 18,15; 
20,30.
© 800 
Dacia 
titate 
continuare ; 
șilor (completare Vin către voi) — 

Pacea (comple- 
5/1965) — 16;

DE LEGHE 
(completare 
industriala) 

16,15;

U-

; (compie- 
duc) — 

20,30, Lira 
conducătorilor

PE AMAZOANE: 
Calitate în can-

— 9,30—14 în
18,30; 20,45, Mo-

11; 15,30; 18; 20,30, 
tare Pionferia nr. 
18; 20.
0 A FOST ODATĂ 
BABA ; Buzești — 
16,30; 18,45; 21 
0 AGENTUL DE 
Crîngași (completare 
ril : 1805) — 16; 18,15; 20,30.
0 CARTIERUL VESELIEI : Unirea

UN MOȘ ȘI O
9,45: 12; 14,15;

LEGĂTURĂ : 
Anul naște-

— 16; 18,15; 20,30, Volga — 10; 12,30; 
15,30; 18; 20,30.
® UN LUCRU FĂCUT LA TIMP : 
Flacăra (completare La cel mai 
înalt nivel) — 15,30; 17,45; 20.
O BĂDĂRĂNII : vitan (completa
re Au fost salvați) — 16; 18,30; 20,45. 
© DULCEA PASARE A TINERE
ȚII — cinemascop : Munca — 15,30; 
18; 20,30.
0 CINE EȘTI DUMNEATA, DOM
NULE SORGE 7 — cinemascop :
Cosmos — 15; 17,30; 20.
® ONORABILUL
GENT SECRET : viitorul (comple
tare Prima zi) — 16; 18,15; 20,30.
@ AH ! EVA : Colentina — 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30.
© ULTIMA VACANȚA; Floreasca 
(completare Gestapovistul Schmidt)
— 10,30; 13,30; 16; 18,15; 20,30, Rahova 
(completare Să păstrăm curate a- 
peie țării) — 16; 18,15; 20,30.
© JUDEX: Progresul (completare 
Soclul) - 15.30; 18; 20,15.
Q FURTUNA DEASUPRA ASIEI : 
Drumul Sării (completare Vizita 
conducătorilor de partid și de stat 
în regiunea Cluj) — 15,30; 17,45:20. 
O SAMBA : Ferentari (completare 
A cui e vina 7) — 10; 15.30: 18; 20,30. 
© VESELIE LA ACAPULCO: Co- 
troceni (completare Vizita condu
cătorilor de partid și de stat în 
regiunea Maramureș) — 14; 16,15; 
18,30; 20,45.

STANISLAS, A-

ieri în țară : Vremea a continuat 
să se încălzească, mai accentuat 
în Moldova și Dobrogea. Cerul a 
fost variabil, 
jumătatea de
S-au semnalat ploi intermitente în 
Transilvania și locale în nordul 
Moldovei, iar ceață în sudul și es
tul țării, mai persistentă în vestul 
Olteniei. Vîntul a suflat slab, pînă 
la potrivit. Temperatura aerului la 
ora 14 oscila între un grad Ia Ca
lafat șl 14 grade la Oravița. în 
București : Vremea s-a încălzit u- 
șor. Cerul a fost variabil, Vîntul 
a suflat în general slab. Tempera
tura maximă a atins 10 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
9, 10 șl 11 decembrie. în țară :
Vremea se va răci ușor în jumă
tatea de nord a țării și va rămîne 
relativ călduroasă în rest. Vor că
dea precipitații locale, mai ales 
sub formă de ploaie. Vîntul va su
fla slab pînă la potrivit din secto
rul vestic. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între minus 5 și 
plus 5 grade, iar maximele între 
3 și 13 grade. Ceață slabă locala. 
In București: Vreme relativ căl
duroasă la început, apoi în răcire 
ușoară. Cer variabil. Tendințe de 
ploaie slabă. Vînt slab, pînă la po
trivit, din vest. Temperatura în. g«-> 
neral staționară.

mai mult noros în 
nord-vest a țării.

/



P. C. Francez
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Corespondentă din Moscova

In 
vé
cu

capitale ale 
najională creș- 
comparație cu 
1965, salariile 

au

sului fehnico-șfiinfific ca fiind „con
diția hotărîtoare a ridicării rentabi
lității economice a producției".

Planul pe anul 1966 prevede, de 
asemenea, dezvoltarea colaborării 
economice cu țările socialiste, ck z 
volfarea comerțului exterior și a alfor 
forme de colaborare economică a 
U.R.S.S. cu țările străine.

V. Garbuzov, ministrul de finan
țe al U.R.S.S., a prezentat proiec
tul de buget pe anul 1966. ---------- _.. ----------- 1 curS;

NEW YORK 7 (Agerpres).
Luni după-amiază participanții la 
lucrările Adunării Generale O.N.U. 
au continuat dezbaterile în legă
tură cu problema îndeplinirii pre
vederilor Declarației cu privire la 
acordarea independenței țărilor și 
popoarelor coloniale.

Luînd cuvîntul, reprezentantul 
român, Mihai Magheru, a arătat că 
„Organizația Națiunilor Unite s-a 
situat de partea popoarelor colonia
le atunci cînd a adoptat, în urmă cu 
cinci ani, Declarația cu privire la a- 
cordarea independenței țărilor și 
popoarelor coloniale“. Dar, a adău
gat delegatul român, deși au trecut 
cinci am de la adoptarea acestei de
clarații, „aproape 50 milioane de 
oameni continuă să trăiască într-un 
mare număr de teritorii dependen
te“. El a declarat că „O.N.U. trebuie 
să intervină într-un mod ferm și e- 
ficace pentru a sprijini popoarele 
care continuă să fie lipsite de drep
tul sacru de a dispune de soarta 
lor“. Totodată, reprezentantul țării 
noastre a arătat pericolul pe care îl 
reprezintă proclamarea unilaterală 
a independentei Rhodesiei de către 
un grup minoritar rasist și existen
ța regimului promotor al politicii 
de apartheid din Africa de sud.

In continuarea discuțiilor pe 
marginea acestei probleme au luat 
cuvîntul reprezentanții Albaniei, 
Guineei, R.S.S. Ucrainene, Gha- 
nei, R.A.U., Bulgariei și ai altor 
țări, care au atras de asemenea 
atenția asupra necesității îndepli
nirii fără întîrziere a prevederilor 
Declarației, recomandînd adopta
rea unor măsuri eficiente în acest 
scop.

în Comitetul Politic al Adunării 
Generale au fost reluate luni 
dezbaterile în legătură cu „inad- 
misibilitatea intervenției în afa
cerile interne ale statelor și apăra
rea independenței și suveranității 
lor“. In discuția participanților la 
lucrări se află două proiecte de 
rezoluție, unul prezentat de dele
gația Uniunii Sovietice, iar celă
lalt de un grup de țări latino- 
americane. Luînd cuvîntul în șe
dința de luni dimineața, reprezen
tantul Cubei a arătat că tocmai 
datorită imixtiunii străine și ne- 
respectării suveranității statelor 
au apărut în lume focare primej
dioase de încordare. El a citat, 
printre altele, în acest sens agre
siunea întreprinsă de Statele

, Unite în Vietnam.

Nu vrem sä murim in 
Vietnam, opriți războ
iul 1" Aceste cuvinte do
mină prim-planul nenu
măratelor manifestații ce
se desfășoară în prezent 
în Statele Unite, sînt ros
tite de tinerii care își 
ard ordinele de recru
tare, de aceia care se 
transformă în torțe vil 
pentru a-și exprima ast
fel protestul față de a- 
gresiunea americană 
împotriva eroicului po
por vietnamez. Priviți a- 
ceastă imagine 1 Scena 
se petrece Ia Oackland 
(California), în apropie
rea bazei militare de 
unde sînt îmbarcate — 
cu destinația Vietnam — 
noi și noi trupe. Cu cî- 
teva clipe înainte de a 
fi fixați pe peliculă a- 
cești tineri erau culcați 
de-a latul liniei ferate 
și numai intervenția bru
tală a poliției l-a împie
dicat să bareze cu tru
purile lor un nou trans
port al morțil și distru
gerii.

KHARTUM. Guvernul Sudanu
lui a prezentat spre aprobare A- 
dunării Constituante proiectul de 
lege cu privire la interzicerea 
Partidului Comunist din Sudan. 
Potrivit proiectului de lege toate 
organizațiile „care aderă la prin
cipiile comuniste sau ideologia 
acestora" urmează a fi scoase in 
afara legii, iar activitatea lor in
terzisă. în cazul adoptării proiec
tului de lege în Adunarea Consti
tuantă, deputății comuniști vor ii 
invalidați. Organul partidului co
munist va fi desființat, iar între
gul utilaj care îi aparține va fi 
confiscat. Proiectul de lege pre
vede ca pedeapsă maximă pentru 
Încălcarea legii 5 ani închisoare.

149 de instalații militare americane în 
Statele Unite și străinătate vor fi în
chise, regrupate sau restrinse pînă la 
sfîrșitul anului viitor. El a ținut însă 
să sublinieze că aceste măsuri „nu 
vor limita activitatea actuală și vii
toare în sud-estul Asiei“.

oamenilor muncii. Sindicatul profeso
rilor universității s-a declarat solidar 
cu greva.

WASHINGTON. Ministrul apărării al 
S.U.A., McNamara, a-anunțat luni că, 
în cadrul „programului de economii“,

MOSCOVA. Agenția TASS 
anunță că la 7 decembrie ora 
0,51’30’’ (ora Moscovei), stația 
automată „Luna-8“ a atins su
prafața Lunei. In cursul zbo
rului stației 
procedat 
plexă a 
lor care 
rea lină.
funcționarea normală a siste
melor stației în toate etapele 
aselenizării, cu excepția celei 
finale. In urma zborului stației 
„Luna-8" s-a făcut un nou pas 
în direcția realizării aseleniză
rii line.

XIENG KUANG. Postul de radio 
Vocea Laosului a făcut cunoscut la 
6 decembrie că avioane america
ne au efectuat bombardamente în 
mai multe regiuni iaoțiene. Avioa
nele cu reacție ale S.U.A., arăta pos-. 
tul de radio citat, au întreprins rai
duri împotriva unor sate pașnice, dis- 
trugînd numeroase locuințe.

Corespondență din Rio dé Janeiro

IPOSTAZELE
SUBNUTRIȚIEI

Săptămîna trecută s-a desfășu
rat aici al treilea Congres brazi
lian de alimentație și, paralel, pri
ma întîlnire latino-americană a 
specialiștilor din acest sector. Am
bele reuniuni au prilejuit intere
sante revelări și concluzii privind 
problemele legate de nutriție, în- 
cepînd cu insuficiențele producției 
de alimente, pînă la consecința ex
tremă : creșterea mortalității. Deși 
în principal participanții s-au ocu
pat de situația alimentației infan
tile, socotind-o ca sectorul cel mai 
deficitar și cu cele mai negative 
repercusiuni, ei s-au referit tot
odată și la tabloul general al nu
triției, în Brazilia și în restul con
tinentului.

Congresul a făcut o serie de re
comandări autorităților, între 
care : sprijinirea reformei agrare, 
intensificarea cercetărilor asupra 
valorii alimentelor, adaptarea nu
triției la condițiile ecologice loca
le. Recomandările subliniază că sa
tisfacerea necesităților alimentare 
este legată de soluționarea proble
melor economice (îndeosebi 
griculturii), social-culturale 
nitare.

Directorul institutului de
țări alimentare din Recife, Nelson 
Chaves, a arătat că în regiunile 
din nord-estul brazilian, cunoscute 
din totdeauna ca un perimetru al 
subnutriției acute „cîte 200 de co
pii dintr-o mie mor de pe urma ca
rențelor alimentare“. Concluziile 
participanților la reuniuni coincid 
cu datele furnizate de organisme 
internaționale. Conform ultimelor 
constatări publicate de „Centrul 
latino-american de cercetări în 
științele sociale“, „majoritatea ță
rilor din America Latină au popu
lații slab alimentate, cu o valoare 
medie de 2 000—2 500 calorii pe 
zi". In același document
arată : „Se verifică faptul că 
în America Latină numai Ar
gentina și Uruguay-ul (țări mari 
producătoare și exportatoare de 
carne — n.a.) prezintă un con
sum de proteine. Deficiența de 
proteine, asociată frecvent cu o 
deficiență calorică, este, fără în
doială, problema cea mai gravă a 
alimentației în America Latină... 
Există o strînsă corelație între ali
mentația deficientă și mortalitatea 
copiilor sub cinci ani. Nenumărate 
boli infecțioase nu s-ar înregistra 
dacă populația ar fi bine alimenta
tă... în majoritatea țărilor latino- 
americane sînt frecvente așa-nu-

ale a- 
șt sa-

cerce-

se

mitele boli de masă, între care cele 
cauzate de subnutriție ocupă pri
mul loc“.

Răspunzînd la o întrebare, pro
fesoara Sonia Moriera Alves, pre
ședinta asociației braziliene de nu
triție, ‘a spus : „Fără a intra în a- 
mănunte, se poate afirma că sub
nutriția este agravată de cel puțin 
trei factori : puterea scăzută de 
cumpărare, indicele înalt de anal
fabetism și lipsa de educație ali
mentară".

Același studiu consemnează că 
numai în trei țări — Cuba, Mexic 
și Brazilia — s-a înregistrat în ul
timii ani o creștere a producției 
de alimente socotită pe cap de lo
cuitor. In rest, sporul a fost anihi
lat de indicele avansului demogra
fic, proporțional mai mare. „In 
fața unor asemenea date — 
conchide studiul — se poate spune 
că situația alimentară în America 
Latină este destul de deficientă“.

Pentru a avea însă o imagine 
mai exactă, trebuie ținut seama că 
datele medii cu care operează spe
cialiștii ascund în toate cazurile o 
situație și mai dramatică datorită 
inegalităților sociale flagrante, care 
fac ca repartiția alimentelor în ca
drul societății, atît cantitativ cit și 
calitativ, să sufere tradiționala po
larizare : de o parte, clasele pri
vilegiate, de cealaltă, majoritatea 
populației muncitoare. Or, subnu
triția se referă tocmai la păturile 
majoritare ale populației.

In afară de aceasta, aproape în 
fiecare țară latino-americană exis
tă regiuni, uneori foarte întinse, 
unde subnutriția coboară mult sub 
cifrele medii. Sînt așa-numitele 
„zone ale foametei" — și încă ale 
foametei violente, ce provoacă o- 
mului suferințe fizice, spre deose
bire de foamea ocultă, adică ali
mentația insuficientă. Intre aseme
nea zone se află nord-estul brazi
lian (locuit de peste douăzeci mi
lioane de oameni), regiunile andine 
din Peru și Bolivia, nordul chi
lian etc. în același timp, sînt des
tul de frecvente cazurile cînd stă- 
pînii de bunuri, urmărind cîști- 
gul, exportă alimente de bază de 
care populația duce lipsă.

Desigur, starea de subdezvoltare 
este o cauză importantă a subnu
triției în America Latină, deși pă- 
mîntul ei este atît de darnic în
zestrat de natură. Dar subnutriția 
este inseparabil legată de latura 
socială.

Vasile OROS

spre Lună s-a 
la o verificare com- 
funcționării sisteme- 
să asigure aseleniza- 
Verificarea a indicat

BUDAPESTA. Agenția M.T.I. 
transmite că la Budapesta a avut 
loc ședința Prezidiului Consiliului 
Național al Frontului Popular Pa
triotic din Ungaria. Gyula Kallai, 
președintele guvernului revoluțio
nar muncitoresc țărănesc ungar, 
președintele Frontului Popular Pa
triotic, a prezentat o informare pri
vind problemele politice actuale. 
Apoi prezidiul a analizat activi
tatea Frontului Popular Patriotic in 
domeniul culturii.

BELGRAD. Ea Academia de Știin
țe și Arte a Republicii Socialiste 
Slovenia a avut loc o adunare în 
cadrul căreia Aurel Mălnășan, am
basadorul României la Belgrad, a 
înmînat președintelui acestei Aca
demii, Iosip Vidmar, diploma de 
membru corespondent al Acade
miei Republicii Socialiste România. 
Au luat parte Beno Jupancici, vice
președinte al Vecei Executive a 
R. S. Slovenia, academicieni, pro
fesori și reprezentanți ai vieții cul
turale.

BRUXELLES. Greva studenților de 
la Universitatea din Bruxelles conti
nuă de patru zile. Studenții cer redu
cerea cheltuielilor militare ale țării, 
democratizarea învățămîntului și îm
bunătățirea condițiilor de viață ale

SOFIA

irea
de partid și de stat bulgari
cu studenții»

SOFIA 7 (Agerpres). — La 7 de
cembrie, T. Jivkov, prim-secretar 
al C.C. al P.C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Miniștri, și alți con
ducători de partid și de stat au a- 
vut la Sofia o întîlnire cu studenți 
ai institutelor de învățămînt supe
rior. Luînd cuvîntul T. Jivkov s-a 
referit la unele probleme econo
mice, printre care la planul pe anul 
1966. El a subliniat dezvoltarea pe 
care o vor lua energetica, industria 
chimică și constructoare de ma
șini. Vorbitorul a arătat că în 1966 
—1967 statul va aloca 300 milioane 
de leva pentru creșterea nivelului 
de trai al salariaților cu venituri 
mici. Vor crește, de asemenea, ve
niturile specialiștilor cu studii su
perioare și medii. Referindu-se la 
unele probleme internaționale, To
dor Jivkov a subliniat îmbunătă
țirea relațiilor dintre Bulgaria și 
vecinii ei, lărgirea colaborării cu 
unele țări ale Europei Occidentale 
și Africii.

RABAT. Guvernul marocan a 
hotărit ruperea relațiilor diploma
tice cu Siria. Hotărîrea este moti
vată de faptul că in presa siriană 
au apărut articole apreciate ca 
jignitoare la adresa unor înalte 
personalități marocane.

MOSCOVA. La 7 decembrie a 
sosit la Moscova o delegație eco
nomică guvernamentală a Repu
blicii Democrate Vietnam, condu
să de Le Thanh Nghi, membru’al 
Biroului Politic al C.C. al Parti
dului celor ce muncesc din Viet
nam, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri.

CAPE KENNEDY. Marți, în 
jurul orei 17 (G.M.T.), orbita 
navei cosmice „Gemini-7“ a 
fost ușor modificată cu ajuto
rul unor rachete direcționale. 
Manevra, realizată la coman
da lui Frank Borman, în timp 
ce nava se afla deasupra Pa
cificului, face parte din ope
rațiile de pregătire a întîlni- 
rii spațiale cu „Gemini-6“, ce 
urmează să aibă loc dumini
că sau luni. Starea lui Lovell 
și Borman, aflați la bordul 
navei „Gemini-7“, este norma
lă și cei doi cosmonauți con
tinuă să îndeplinească progra
mul zborului.

,--- —-----------------------------------

MONTEVIDEO. Guvernul Uruguayan 
a suspendat marți garanțiile constitu
tionale și a anunțat adoptarea de „mă
suri de urgență“- ca urmare a intensi
ficării acțiunilor oamenilor muncii cu 
caracter revendicativ. Imediat după 
anunțarea noilor măsuri ale guvernu
lui, politia a început arestări în rîn- 
durile liderilor sindicali din diferite 
regiuni ale Uruguayului.

Un discurs al lui

DJAKARTA 7 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul la deschiderea se
siunii unite a conducerii Adunării 
Populare Consultative provizorii, 
președintele Sukarno a arătat că 
a încercat înainte de toate să re
stabilească unitatea țării imediat 
după evenimentele de la 30 sep
tembrie. „Eu văd cu regret că 
sîntem în pericol ca națiune, pen
tru că ne luptăm unii contra al
tora“, a spus el. Sukarno a de
clarat că oricine încearcă să 
abată revoluția indoneziană spre 
dreapta va avea de a face cu toa
te forțele progresiste ale țării.

„Acei care ar vrea să ne con
vingă că sînt de stînga și în ace
lași timp arestează și aruncă în 
închisori mii de oameni — aceș
tia de fapt nu sînt de stînga, ci, 
dimpotrivă, de dreapta“ — a spus 
Sukarno. Președintele a sublinia.t 
că adoptînd hotărîrea cu privire 
la „mișcarea de la 30 septembrie“ 
el va respecta două principii : re
voluția indoneziană trebuie să ră- 
mînă de stînga, națiunea indone
ziană trebuie să fie unită.

Agenția Associated Press,
mințind că Adunarea Populară 
Consultativă provizorie l-a ales în 
1963 președinte pe viață, arată că

a-

I Declarația
I Biroului Politic 
i al

în legătură 
cu alegerile 
prezidențiale

PARIS 7 (Agerpres). — Biroul 
Politic al Partidului Comunist 
Francez a dat publicității o decla
rație în legătură cu alegerile pre
zidențiale de la 5 decembrie.

Biroul Politic subliniază că Fran
çois Mitterrand, candidatul forțelor 
de stînga, a obținut un mare suc
ces în alegeri, succes care trebuie 
desăvîrșit cu prilejul votului de la 
19 decembrie. „Voturile muncito
rilor și democraților date lui 
François Mitterrand depășesc în ge
neral numărul voturilor întrunite 
în anul 1962 de partidele care au 
sprijinit candidatura lui. Apreciind 
că cele aproape 8 milioane de vo
turi întrunite de candidatul unic 
al stîngii exprimă „tendința spre 
schimbare a acelor oameni care nă
zuiesc spre o nouă democrație, a 
cărei posibilitate s-a ivit ca urmare 
a succesului candidaturii lui 
François Mitterrand, în declarație se 
spune în încheiere : „Votînd pentru 
Mitterrand la 19 decembrie, mili
oanele de francezi și franceze se 
vor pronunța pentru politica pro
gresului social, democrației, dezar
mării și păcii, care corespunde in
tereselor poporului și națiunii“.

NEW YORK. într-o scrisoare adre
sată Consiliului de Securitate Cam- 
bodgia condamnă o serie de noi ac
țiuni agresive comise de trupele 
tailandeze la frontiera cu Cambodgia. 
„Guvernul cambodgian, se arată în 
scris'oare, cere Consiliului de Secu
ritate și tuturor țărilor iubitoare de 
pace să întreprindă măsurile cores
punzătoare pentru a pune capăt a- 
cestor acțiuni agresive“.

R. P. ALBANIA

Uzina
de la Kukes

In orașul Kukës, din nordul Al
baniei, a fost inaugurată recent o 
uzină metalurgică de prelucrare a 
cuprului. Despre proporțiile și 
amploarea lucrărilor de construc
ție efectuate aici s-a 
larg în presa albaneză 
inaugurării uzinei. Au 
câți 230 000 metri cubi 
și stîncă, s-au turnat 8 000 metri 
cubi de beton și beton armat și au 
fost ridicați 20 000 metri cubi de zi
duri din piatră și cărămidă. Sche
letul metalic al uzinei înglobează 
aproximativ 1 000 tone de metal. 
Cuprul obținut la uzina metalur
gică de la Kukës este dirijat spre 
Uzina de rafinare și prelucrare a 
cuprului de la Rubik și Uzina de 
cabluri de cupru de la Shkodër.

lelatat pe 
cu prilejul 
fost disio
de pâmînt

Din

italiene
ROMA 4 (Agerpres). — Regizorii 

de filme din Italia își îndreaptă a- 
tenția în prezent asupra creației 
literare italiene contemporane. Se 
pregătește turnarea a două filme 
după romanele unor cunoscuți 
scriitori. Pier Paolo Pasolini va tur
na filmul „Atenția“, după ultimul 
roman al lui Alberto Moravia. A- 
cesta nu este primul film după o 
lucrare de Moravia. Pînă în pre-

Sukarno

„în discursul 
cerut din nou 
terea deplină, 
retrasă în favoarea armatei“ după 
evenimentele de la 30 septembrie.

de luni Sukarno a 
să i se restituie pu- 
care i-a fost partial

CONFERINȚA 
YEMEN ITÀ

HARAD 7 (Agerpres). — La Ha- 
rad își continuă lucrările Conferin
ța consacrată soluționării proble
mei yemenite. După cum relevă 
presa din Cairo, la această confe
rință au apărut puncte de vedere 
diferite între delegații yemeniți re
publicani și regaliști în ceea ce pri
vește interpretarea prevederilor a- 
cordului de la Jeddah între R.A.U. 
și Arabia Saudită.

Conducătorul delegației yemeni- 
ților republicani a declarat că „de
legația sa a venit la conferință cu 
încrederea că ea va restabili pacea 
și securitatea în Yemen“. Monar- 
hiștii cer să se discute în primul 
rînd problema regimului din Ye
men și propun crearea în perioada 
de tranziție a unui guvern de com
promis.

Planul de stat și bugetul 
pe 1966 in dezbaterea 
Sovietului Suprem

Luni s-a deschis la Kremlin cea 
de-a 7-a sesiune a Sovietului Su
prem al U.R.S.S. La ordinea de zi 
figurează examinarea planului de 
dezvoltare a economiei naționale 
și bugetul pe 1966.

Prezentînd raportul la primul 
punct al ordinei de zi, Nikolai Bai
bakov, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri și președinte al Co
mitetului de Stat al Planificării al 
U.R.S.S., a arătat că rezultatele pre
liminare ale îndeplinirii planului pe 
anul 1965 permit să se afirme că 
sarcinile principale ale dezvoltării 
economiei naționale a U.R.S.S. se 
îndeplinesc cu succes. în acest an 
producția globală industrială va fi 
cu 8,5 la sută mai mare decît cea 
a anului precedent. Datorită unor 
condiții climatice neprielnice, a a- 
răfat raportorul, volumul producției 
agricole va fi anul acesta mai mic 
decît în 1964, dar va depăși nive
lul anilor precedenți. In acest an, 
volumul investițiilor 
statului în economia 
te cu 9 la sută, în 
anul trecut. în anul 
muncitorilor și funcționarilor 
crescut cu 5,5 la sută. în raporf se 
menționează că nu au fost îndepli
nite întru totul sarcinile planului 
septenal de dezvoltare a industriei 
ușoare, alimentare, chimice și ale 
altor cîteva ramuri ale industriei.

Anul 1966 este primul an al nou
lui cincinal. Planul pe anul viitor 
prevede o creștere a producției glo
bale industriale cu 6.7 la sută.

în domeniul agriculturii planul 
pe 1966 prevede o creștere a pro
ducției cu 8—10 la sută. Raporto
rul a calificat accelerarea progre-

comparajie cu anul în 
niturile la buget vor crește 
5,2 la sută în prețuri comparabile.

Proiectul de buget prevede pen
tru dezvoltarea tuturor ramurilor e- 
conomiei nationale 43,8 miliarde 
ruble din buget, iar 35,5 miliarde 
ruble vor fi alocate din fondurile 
proprii ale întreprinderilor.

în anul 1966, cheltuielile pentru 
apărare vor constitui 12,8 la sută 
din întregul buget. Ministrul finan
țelor al U.R.S.S. a declarat că în 
acest scop vor fi cheltuite 13,4 mi
liarde ruble — cu 5 la sută mai 
mult decît în anul în curs. în a- 
ceastă ordine de idei el a decla
rat : „în condițiile agravării situa
ției internaționale și ale creșterii 
primejdiei de război sîntem obli
gați să întărim și mai mult capa
citatea de apărare a (ării noastre".

La capitolul veniturilor băneșt' 
ale populației, bugetul pe anul 196 
prevede o creștere cu peste 10 la 
sută.

în cadrul Sovietului Suprem mai 
mulfi depufați au adresat lui An
drei Gromîko interpelări în legătură 
cu diferite probleme internationale.

Ambrozie MUNTEANU

zent s-au mai făcut filme după „A- 
gostino“, „Indiferenții“, „Ciociara“ 
și „Plictiseala“ (La Noia).

Regizorul Valerio Zurlini pregă
tește turnarea filmului „Grădina 
Finzi-Contini“ după romanul cu a-

celași nume, de Giorgio Bassani. Cu 
cîțiva ani îjj. urmă, regizorul Van- 
cini a adus 'pe ecran una dintre 
„Povestirile din Ferrara“ ale lui 
Bassani în filmul „Lunga noapte a 
lui 43“.

«1»

Programul de dezvoltare a 
Ciprului pînă in 1966 prevede in
vestiții în proporție de 20 la sută 
din mijloacele disponibile, pentru 
reconstruirea porturilor, mărirea 
puterii instalate a centralei ter
moelectrice „Dekalia“ și cons
truirea unei noi centrale termo
electrice cu o putere instalată de 
184 000 kW. In afară de aces-

tea, planul prevede construirea 
unui baraj la Maratada, valorifi
carea noilor pămînturi arabile, 
dezvoltarea silviculturii, piscicul
turii și turismului. Paralel se a- 
cordă atenție extinderii învăță
mântului de toate gradele. 
In fotografie : Un gimnaziu din 
Nicosia.
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LE NOUVEL
OBSERVATEUR

CULISELE POLITICE
DE LA LEOPOLDVILLE'

Nedispunînd decît de 
o libertate foarte supra
vegheată, Kasavubu nu 
mai e decît un om sin
gur. Înfrîngerea lui în
seamnă oare victoria lui 
Chombe, care s-a de
clarat imediat „satisfă
cut și chiar încîntat" de 
lovitura militară ? Co
mentatorii care au inter
pretat evenimentele în 
acest sens au mers prea 
departe și prea repede. 
De fapt, Chombe speră, 
fără îndoială, să rede
vină în cîteva luni prim- 
minisfru. Hofărîrile fina
le vor depinde de gru
purile financiare străine 
care dictează politica 
în Congo prin miniștri 
sau militari interpuși.

După părerea genera
lă, Chombe este instru
mentul aproape oficial 
al cercurilor de afaceri 
belgiene, respectiv al U- 
niunii miniere din Ka
tanga. Numai faptul că 
după lovitura de sfat a 
lui Mobutu, acfiunile în
treprinderii citate au ur-

umbrit à...

Bruxelles de la
830 de franci e

cat la 
769 la 
suficient să arate în ce 
măsură aceste cercuri 
au avut de cîștigat de 
pe urma loviturii de 
stat. Determinînd răs
turnarea lui Kasavubu, ei 
au eliminat omul care 
cel puțin vorbea despre 
negocieri cu liderii u- 
nei mișcări insurecțio
nale care dispune încă 
de 10 000 de oameni 
înarmați și care contro
lează în continuare vas
te regiuni în nordul și 
nord-esful țării.

„Oribilii“ rămîn. Dacă 
au avut anumite temeri 
înainte, acum cercurile 
de afaceri belgiene au 
siguranța că autoritățile 
de la Leopoldville nu 
se vor dispensa nici de 
cei 1 500 de mercenari 
albi, „oribilii" colonelu
lui Mike Hoare, și nici 
de „consilierii tehnici", 
belgieni din armata con
goleză, al căror rol po
litic fusese denunțat de

precedentul guvern. Șe
fii diferitelor întreprin
deri belgiene și cei 
50 000 de coloni se simt 
acum „asiguraji".

Satisfacția lor nu e to
tuși lipsită de umbre, 
căci belgienii au trebuit 
să colaboreze cu repre
zentanții unor puternice 
sociefăfi americane, îm- 
plîntate recent in Con
go, dar deja în plină 
expansiune. Acestea au 
acceptat să se lipseaț?" 
de Kasavubu, cu codi,, 
fia ca succesorul lui, 
Mobutu, să lase impre
sia că urmează dintr-un 
anumit punct de vedere 
o politică de apropie
re fafă de Congo Braz
zaville, de participare 
mai activă la Organiza
ția Unifäfii Africane, o 
politică conformă ofen
sivei pe care S.U.A. o 
duc acum în Africa, de 
la Maroc la Malawi, 
pentru a-și extinde in
fluenta pe seama pute
rilor europene.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA! București, Plat» „Sclnteil*. Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele fac la oficiile poștale, factorii poștali și dlfuzoril voluntari din Întreprinderi șl instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Scinteil


