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Din experiența întreprinderii de construcții orășenești

© Toate apartamentele pe acest an au fost predate „la cheie" @ Loturi 
specializate și brigăzi complexe @ Industrializarea lucrărilor iși spune 
cuvintul ® Frontul de lucru '66 bine pregătit

Multe dintre miile de apartamen
te date în folosință la Galați au 
fost realizate de colectivul între
prinderii de construcții orășenești. 
Constructorii întreprinderii au acu
mulat o bună experiență în orga
nizarea și executarea în ritm sus
ținut a lucrărilor, în îmbunătățirea 
calității noilor locuințe. Ce laturi 
mai esențiale se desprind din ac
tivitatea colectivului pe acest an? 
Iată tema convorbirii pe care a 
avut-o corespondentul nostru re
gional, Radu Apostol, cu directo
rul întreprinderii ing. LAZĂR NI- 
CULESCU.

— Ca și în anii precedenți, la noi 
treburile au mers bine și în 1965 
— a spus la început interlocutorul, 
în cartierul Țiglina trebuiau să fie 
realizate 1 817 apartamente. Cons

tructorii s-au achitat cu cinste de 
această sarcină : toate apartamentele 
prevăzute au fost date în folosință 
înainte de vreme, urmînd ca pînă la 
sfîrțiful anului să predăm „la cheie”, 
în mod suplimentar, încă 32.0 do apar
tamente. Chezășia acestor realizări 
o constituie aplicarea, pe scară 
largă, a metodelor industriale de 
execuție, organizarea temeinică și 
din vreme a lucrărilor. în aceste 
condiții a fost depășită simțitor și 
sarcina planificată de creștere a 
productivității muncii. Comisiile de 
recepție au acordat lucrărilor cali
ficative de „bine“ și „foarte bine", 
iar cheltuielile efective pe aparta
ment se înscriu în cele prevăzute.

— Ați amintit despre orga
nizarea temeinică a lucrărilor. 
Ce s-a întreprins în mod con
cret în această direcție ?

lucru mai bine sudate, con
duse de cei mai buni maiștri. 
Prin sincronizarea șl întrepătrunderea 
în timp a operațiilor și a fazelor de 
lucru, s-au creat condiții pentru redu
cerea duratei de execuție, creșterea 
productivității muncii și îmbunătățirea 
calității lucrărilor. Brigada condusă 
de maistrul Constantin Mareș, ca 
să dau un singur exemplu, reali
zează în prezent structurile de re
zistență de la blocurile cu 70 de a- 
partamente, cu 10—15 zile mai de
vreme decît termenul prevăzut. 
Acum, la loturile de structură de 
rezistență lucrează patru asemenea 
brigăzi complexe. Experiența pozi
tivă acumulată în organizarea a- 
cestor brigăzi a fost extinsă apoi și 
la alte categorii de lucrări.

Elaborarea proiectului de Statut 
al uniunilor cooperativelor 
agricole de producție

în lumina Rezoluției Ple
narei C.C. al P.C.R. din 11— 
12 noiembrie 1965, Comisia 
de organizare pentru pregă
tirea Congresului de înființa
re a Uniunii Naționale a Co
operativelor Agricole de Pro
ducție a elaborat proiectul 
de Statut al Uniunii Naționa
le, uniunilor regionale și u-

niunilor raionale ale coope
rativelor agricole de produc
ție.

Proiectul urmează să fie 
dezbătut cu masa de coope
ratori în adunările generale 
ale cooperativelor agricole, 
precum și în conferințele u- 
niunilor raionale și uniunilor 
regionale ale cooperativelor 
agricole de producție.

Pe baza observațiilor și a 
propunerilor ce se vor face, 
Comisia de organizare va 
îmbunătăți acest proiect de 
statut pentru a fi supus spre 
dezbatere și aprobarea Con
gresului de înființare a Uniu
nii Naționale a Cooperative
lor Agricole de Producție.

Proiectul de Statut al Uniunii Naționale, 
uniunilor regionale și uniunilor raionale 
ale cooperativelor agricole de producție 

din Republica Socialistă România

întreprinderile Ministerului

Economiei Forestiere
La 18 decembrie. Ministerul Economiei Forestiere a 

îndeplinit planul producției globale pe 1965. între
prinderile din această ramură și-au realizat planul 
înainte de termen în fiecare an al șesenalului. Un cal
cul arată că depășirile planurilor anuale pe această 
perioadă la producția globală însumează circa 1,9 mi
liarde lei.

In anii șesenalului a fost împădurită o suprafață de 
peste 400 000 hectare, utilizîndu-se într-o proporție din 
ce în ce mai mare speciile de arbori repede crescători 
care au o mare valoare economică. în industria lem
nului s-au construit și dat în funcțiune peste 60 de u- 
nități noi. Nivelul producției de plăci aglomerate din 
acest an este de 7,4 ori mai mare decît cel din 1959, 
la placaje de circa 4 ori, la furnire de 3,3 ori, iar la 
mobilă de 4,2 ori. în aceeași perioadă, productivitatea 
muncii a sporit cu 58 la sută, iar prețul de cost a fost 
redus cu circa 20 la sută. în prezent, din aceeași can
titate de masă lemnoasă se obțin produse a căror 
valoare este aproape dublă față de cea din 1959.

Oțeiăda Martin de h Combinatul 
siderurgic hunedoara

După sectoarele de furnale care au îndeplinit 
miercuri planul pe 1965, la oțelăria Martin de 
la Combinatul siderurgic Hunedoara s-au elaborat 
sîmbătă ultimele tone de oțel prevăzute în sar
cinile de plan pentru acest an. Prin scurtarea 
timpului de topire a șarjelor, micșorarea duratei 
reparațiilor și îmbunătățirea tehnologiei de producere 
a metalului, oțelarii hunedoreni au depășit cu 3,8 la 
Gută sarcina de creștere a productivității muncii și au 
produs în 11 luni, în medie, pe fiecare metru pătrat 
vatră de cuptor și zi calendaristică cu 180 kg de oțel 
peste indicele planificat. La prețul de cost s-au obți
nut economii de peste 5 900 000 de lei.

(Agerpres)

La mina Aninoasa se află în con
strucție turnul de extracție al 
puțului principal. în viitor întreaga 
producție va fi extrasă prin acest 

puț
Foto : N. Bondarenco

— Important în activitatea ori
cărui șantier este, după cum ne-am 
convins din propria experiență, 
buna organizare a lucrărilor încă de 
la începerea lor șl pe toate fazele de 
execuție. Pe baza studierii amănun
țite a volumului de lucrări planifi
cate, a documentației de execuție 
și a condițiilor tehnice ale între
prinderii, am trecut la organizarea 
lucrărilor în flux continuu. 
Primul pas l-am făcut prin 
specializarea, pe faze de execuție, a 
celor două șantiere șl a loturilor. 
Un șantier realizează acum toate 
lucrările pînă la cota zero. în ca
drul lui există loturi specializate 
pentru execuția drumurilor, rețele
lor de apă, canal și electrice, fun
dațiilor etc. Lucrările sînt preluate 
apoi de cel de-al doilea șantier, 
care execută structurile de rezis
tență și

Deși, 
noastre, 
flux sau 
nem noi
tajoasă, totuși s-a ivit inconve
nientul că unele brigăzi și echipe, 
cu un număr redus de oameni, nu 
realizau un ritm corespunzător, slă
bind anumite verigi ale „lanțului“. 
Situația care se crease a fost anali
zată de un coleotiv de ingineri, 
economiști și maiștri. Soluția a 
fost găsită : s-a trecut, în mod ex
perimental, la organizarea de bri
găzi complexe în 
care execută 
rezistență. Ele 
70 de dulgheri, 
betonlști, alcătuind formații de

(Continuare în pag. a IlI-a)
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finisajele.
în condițiile 
organizarea 
„în lanț“ — 
— este deosebit de avan-

șantierelor 
lucrului în 
cum îi spu-

cadrul loturilor, 
structurile de 
cuprind circa 
fierar-betoniști,

Ne mai despart destule 
zile de pragul noului an, 
dar de pe acum, trecînd 
pragul librăriilor, oamenii 
se interesează și-și cumpă
tă calendare pe 1966. Spirit 
de prevedere, nerăbdare, 
gust de anticipație ?... Și 
lot de pe acum, numeroa
se întreprinderi din diferi
te colțuri ale țării anunță 
îndeplinirea înainte de ter
men a planului anual. în
seamnă — depășind peri
metrul librăriei — fol atîfea 
calendare mari, colective, 
procurate din timp.

Faptele acestea se cer 
cîteodafă puse în legătură, 
cu efort minim, comparabil 
cu acela de a stabili con
tactul luminos prin simplă 
apăsare pe buton.

Contactul luminos... Re
cent, primele stoluri de ki
lowați și-au luat zborul din
tre zidurile celei mai noi u- 
nifăfi energetice — centrala 
electrică de fermoticare 
Bucureșfi-sud. Aici, viitorul 
are cea mai concretă, ingi
nerească înfățișare : energie 
electrică și abur industrial,

căldură pentru miile de a- 
partamente învecinate. în 
același timp, o altă știre in
forma despre studiile și cer- 

-cetările ■ privind ' primele 
centrale nuclearo-electrice, 
a căror prezență va marca 
o treaptă nouă în energe
tica românească. Așadar, 
în momentul cînd pe harta 
electrificării se înscrie o 
nouă sursă de energie — 
Bucureșfi-sud — se pregă
tește, pe aceeași hartă, apa
riția unei noi forme de e- 
nergie. Viitorul se întrevede 
cu claritate din acest sim
plu contact dintre o reali
zare și un proiect, intim le
gate între ele, și care ofe
ră imaginea concentrată în 
timp a încrucișării zborului 
a două stoluri : kilowații 
„termici" și kilowații „nu
cleari".

Un om de știință care și-a 
închinat viața studierii Del
tei Dunării făcea de curînd 
următoarea observație : 
„Stuficultura, această nouă 
știință, a fost teoretizată 
prima oară de specialiștii 
români". Chiar și cine n-a

A 13-a hidrocentrală de
BACÄU (coresp. „Scîn- 

teii"). — La uzina Bacău 
II, cea de-a 13-a și ultima 
hidrocentrală de pe Bistri
ța, a început montajul tur
binelor. Pînă în prezent au 
fost montate golurile aspi
ratoare de la primele două 
din cele patru hidroagre- 
gate ale centralei. Conco-

a-

mitent, se fao pregătiri 
pentru montarea camerei 
rotorului la cele două 
gregate. Se lucrează, tot
odată, la circuitele de apă, 
ulei și aer comprimat de 
la instalațiile de automati
zare ale centralei. Con
structorii dau contur cana-

pe Bistrița
lelor de 
fugă, iar 
clădirea centralei se înalță 
barajul viitorului lac de 
acumulare. Hidrocentrala 
Bacău II va avea o putere 
instalată de 30 MW și va 
intra în funcțiune anul 
viitor.

aducțiune și de 
în amonte de

Șfîrșlț ție șăptămînă în Gara de Nord din Capitală. Numeroși bucureștenl pornesc in excursii spre cabane șl locuri pitorești

colindaf vreodată cărările 
împărăției apelor știe, a a- 
uzif despre extraordinara 
carieră a stufului, fostă ano
nimă plantă, „Phragmites 
communis", devenită astăzi 
unul dintre protagoniștii 
chimizării. A auzit, știe des
pre acel seceriș unic de iar
nă, ajuns la a noua lui édi
fié, desfășurat într-un decor 
alb, care sugerează albul 
pur al colii de hîrlie și al 
țesăturii închizînd în ele 
memoria stufului metamor
fozat. Drumul pînă la acest 
miracol, pînă la acest făgaș 
industrial inexistent înainte, 
a fost — ceea ce se știe 
poate mai puțin — croit, ja
lonat cu temeritate și pasiu
ne de pionierii unor cerce
tări fot mai complexe, crea
tori ai stuficulfurii, „această 
nouă știință"...

Atîf de divers în formele 
sale de manifestare pe în
tregul plan al realității noas
tre, viitorul ți se impune și 
prin corelarea unor fapte 
aparent disparate. Un simplu 
contact și... Mă gîndeam 
la asta după o vizită făcută 
pe două dintre cele mai ti
nere șantiere apărute în Ca
pitală. Unul în Floreasca, a- 
vînd ca fundal îndepărtat, 
înghițit de cețuri, ecranul de 
sticlă al Grupului de auto
matizări (fundal deloc întîm- 
plător...). Celălalt — înfr-o 
treptată desfășurare pe cî- 
feva zeci de hectare din 
preajma Dîmboviței ; deo
camdată un fel de arătură 
răscolită de mașinile biruind 
umezeala pătrunzătoare a a- 
cestui plumburiu decembrie. 
Două puncte cardinale, 
două șantiere, două leagă
ne constructive ale unor o- 
biecfive de importanță ma
joră, republicană, dar afît 
de diferite I

în Floreasca se așază te
meliile unei fabrici de un 
fel cu fotul deosebit, inedit 
în peisajul industrial al ță
rii : aici se vor crea ele
mente de automatizare, fi
ind un vast laborator care 
va alimenta sistemul „ner
vos" (electronic) a nume
roase uzine din cele mai 
variate ramuri de produc
ție. în preajma Dîmboviței, 
nu departe de orășelul stu
dențesc din Grozăvești, se 
pregătesc temeliile a ceea 
ce reprezintă principala 
construcție de viitor din do
meniul învățămîntului supe
rior : Institutul politehnic. 
Una dintre zonele de cea 
mai înaltă vibrație intelec
tuală pe metru pătrat. Așa
dar, doi piloni ai edificiului 
planului de șase ani îl și 
prefigurează, schițați încă 
pe filele anului 1965...

Prezențe anticipative. Vi
itorul nu se relevă însă doar 
prin relativa simultaneitate 
a datelor de început sau a 
creșterii celor două șantiere. 
Abia relația infimă dintre 
aceste mari obiective, doar 
aparent afît de deosebite, 
dă cu adevărat măsura vii
torului. Căci atîf fabrica de 
elemente de automatizare 
cîf și „combinatul" destinat 
învățămîntului politehnic se 
înscriu deopotrivă pe tra
iectoria îndrăzneață a pro-

greșului tehnic, a avînfului 
României socialiste spre 
zonele cele mai înalte ale 
secolului XX. Iar cele două 
avanposturi — ale tehnicii 
și ale celor care o vor stă- 
pîni — aparjin aceluiași 
front de creajie, în fața că
ruia Congresul partidului a 
așezat una dintre cele mai 
însuflețitoare sarcini : de a 
fine pasul cu cerințele re
voluției fehnice-științifice.

Cu mult înaintea Anului 
nou, viitorul și-a imprimai 
calendarul.

lată-l, la îndemînă.

Victor VÎNTU

Locrarîle unor Comisii 
ale Marii Adunări Nationale

în ziua de 18 decembrie, la 
Palatul Marii Adunări Nationale 
și-au început lucrările comisiile 
reunite de cultură și învăfămînt și 
juridică pentru examinarea proiec
tului de lege cu privire la înfiin
țarea, organizarea și functionarea 
Consiliului National al Cercetării 
Științifice, care urmează să fie su
pus spre aprobare Marii Adunări 
Nationale.

Ședința a fost prezidată de acad. 
Ilie Murgulescu, președintele co
misiei pentru cultură și învăță- 
mînt a Marii Adunări Nationale.

Tovarășul Emil Bodnaraș, prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, a făcut o expunere asu
pra principalelor prevederi cu
prinse în proiectul legii și a dat 
lămuriri asupra unor probleme ri
dicate de membrii comisiilor.

în aceeași zi au început și lu
crările comisiilor reunite pentru să
nătate, prevederi și asigurări sociale 
și juridică, pentru analizarea pro
iectului de lege cu privire la pro
tecția muncii.

Ședința a fost condusă de acad. 
Ștefan Milcu, președintele comisiei 
pentru sănătate, prevederi și asi
gurări sociale a Marii Adunări 
Nationale.

Membrii comisiilor au ascultat o 
expunere asupra proiectului aces
tei legi, făcută de către tovarășul 
Gheorghe Apostol, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
care a răspuns apoi la unele în
trebări puse de deputați.

Lucrările comisiilor continuă.
(Agerpres)

Clubul uzinei 
Vulcan are în 
aceste zile 
oaspeți deose
biți. Este vorba 
de lucrările ex
puse de picto
rii Ion Pacea, 
Spiru Chiniilă, 
Simona Vasiliu 
și alții. Imagi
nea noastră i-a 
surprins pe cîțl- 
va dintre cei 
peste 2 500 de 
vizitatori de 
pînă acum ai 

expoziției

Foto : R. Costtn
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Un deceniu de activitate
Au trecut zece ani 

de atunci. In timp ce 
Adunarea Generală 
consfințea prin votul 
său intrarea Româ
niei în O.N.U., drape
lul țării noastre era 
înălțat pentru prima 
oară la palatul Na
țiunilor Unite.

Marcînd această 
dată jubiliară, opinia 
publică evocă cu sa
tisfacție activitatea 
constructivă desfășu
rată de România în 
acest important for 
internațional, spiritul 
de inițiativă și tena
citatea de care a dat 
dovadă în promo
varea telurilor păcii 
și cooperării inter
naționale.

în activitatea Româ
niei la O.N.U. își gă

sește expresia politi
ca externă a statului 
nostru. Pornind de la 
considerentul că este 
de datoria fiecărui 
stat, mare sau . mic, 
de a-și aduce contri
buția la cauza preîn- 
tîmpinării unui nou 
război mondial, la 
slăbirea încordării 
internaționale și pro
movarea înțelegerii 
între popoare, țara 
noastră nutrește con
vingerea de nezdrun
cinat că unirea tu
turor forțelor iubi
toare de pace con
stituie gari/.nția de 
nădejde a succeselor 
în lupta pentru pro
gres social, pentru a- 
părarea independen
ței și securității po
poarelor.

Acționînd în acest 
spirit, în perioada ce
lor zece ani de cînd 
este membră a Orga
nizației Națiunilor 
Unite, România a de
pus, alături de cele
lalte țări socialiste, 
de toate statele iu
bitoare de pace, e- 
forturi perseverente 
ca O.N.U. să cores
pundă misiunii pen
tru care a fost creată.

Țara noastră s-a 
pronunțat în perma
nență pentru reflecta
rea cu fidelitate în 
cadrul O.N.U. a reali
tăților și transformări
lor din lumea contem
porană, pentru o re
prezentare echitabilă 
a statelor membre 
în principalele or
ganisme, ca o pre

misă esențială pen
tru întărirea aces
tei organizații și gă
sirea unor soluții ju
dicioase problemelor 
majore aflate în fața 
ei. Așa cum a arătat 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în rapor
tul prezentat la Con
gresul al IX-lea al 
P.C.R. — „luînd par
te la activitatea Or
ganizației Națiunilor 
Unite, România s-a 
pronunțat consecvent 
pentru îmbunătățirea 
activității acestui for 
internațional, încît el 
să oglindească reali
tățile lumii de azi".

Barbu STOIAN

(Continuare 
în pag. a IV-a)
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Capitolul I

Art. 1. Uniunile cooperativelor agricole de 
producție sînt organizații economice obștești, 
constituite prin asocierea cooperativelor agri
cole de producție

Uniunile cooperativelor agricole de pro
ducție unesc eforturile cooperativelor agricole 
de producție pentru aplicarea politicii Parti
dului Comunist Român de creștere a produc
ției agricole vegetale și animale, de dezvoltare 
continuă a agriculturii socialiste pentru ridi
carea bunăstării țărănimii, satisfacerii nevoi
lor economiei naționale și ale întregului popor

Uniunile cooperativelor agricole sprijină 
cooperativele agricole în organizarea și desfă
șurarea întregii lor activități, în lărgirea, con
solidarea și apărarea proprietății cooperatiste 
și în creșterea continuă a conștiinței socialiste 
a țărănimii.

Art. 2. Uniunile cooperativelor agricole au 
drept obiect :

— îndrumarea activității organizatorice, 
economice și social-culturale a cooperativelor 
agricole ;

— coordonarea eforturilor cooperativelor 
agricole pentru sporirea continuă a producției 
prin extinderea mecanizării, chimizării, iriga
țiilor și aplicarea celor mai înaintate metode 
științifice în agricultura cooperatistă, în cola
borare cu organele de stat competente ;

— organizarea valorificării producției-mar- 
fă prin sprijinirea cooperativelor agricole pen
tru încheierea de contracte cu organizațiile de 
stat și cooperatiste și pentru desfacerea pro
duselor de către cooperative pe piață, în mod 
direct, sau prin intermediul uniunilor ;

— organizarea unor acțiuni de interes co
mun al cooperativelor agricole privind amelio
rarea pămîntului, asigurarea folosirii chibzuite 
a forței de muncă, a fondurilor bănești și a 
mijloacelor de lucru ale cooperativelor, pre
cum și a sprijinului acordat de stat ;

— reprezentarea intereselor cooperativelor 
agricole în raporturile cu organele și organi
zațiile de stat și obștești..

Art. 3. Uniunile cooperativelor agricole au ca 
scop ridicarea nivelului de trai al membrilor 
cooperatori, pe calea întăririi economico-orga- 
nizatorice a cooperativelor agricole, a dezvol
tării intensive și multilaterale a agriculturii 
cooperatiste, în concordanță cu cerințele pro
gresului întregii economii și ale îmbinării ar
monioase a intereselor țărănimii cu interesele 
generale ale țării.

Art. 4. Cooperativele agricole de producție 
se asociază în uniuni raionale. în uniuni regio
nale și în Uniunea Națională a Cooperativelor 
Agricole de Producție.

Membrii uniunii raionale sînt cooperativele 
agricole de producție din același raion.

Membrii uniunii regionale sînt cooperativele 
agricole de producție din aceeași regiune, prin 
uniunile lor raionale.

Membrii Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție sînt cooperativele agri
cole din întreaga tară, prin uniunile lor re
gionale.

în orașele în care există cooperative agricole 
se constituie uniuni orășenești, care sînt asimi
late uniunilor raionale.

în raioanele și orașele în care există un nu-

Capitolul II

ORGANELE DE CONDUCERE Șl COMISIA 
DE REVIZIE ALE UNIUNII NAȚIONALE 

A COOPERATIVELOR AGRICOLE 
DE PRODUCȚIE

A. Congresul Uniunii

Agricole de Producție
Art. 11. Congresul Uniunii Naționale este 

organul suprem de conducere al Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agricole de Producție 
din Republica Socialistă România, alcătuit din 
delegați aleși în adunările generale ale coope
rativelor agricole de producție, în conferințele 
uniunilor raionale și uniunilor regionale ale 
acestora, potrivit normelor de reprezentare 
stabilite de către Consiliul Uniunii Naționale.

Congresul se întrunește o dată la cinci ani 
și se convoacă de către Consiliul Uniunii Na
ționale Congresul poate fi convocat, de ase
menea, ori de cîte ori este nevoie, de către 
Consiliul Uniunii Naționale sau la cererea u- 
nei treimi din numărul membrilor Uniunii 
Naționale a Cooperativelor Agricole. Convo
carea și ordinea de zi vor fi anunțate cu cel 
puțin o lună înainte de data deschiderii con
gresului.

Congresul poate lucra dacă sînt prezenți cel 
puțin două treimi din delegații aleși.

Art. 12. Congresul are următoarele atribu
ții principale :

GENERALI
măr mic de cooperative agricole, acestea se 
pot asocia la uniunea raională cea mai apro
piată din aceeași regiune.

întovărășirile agricole, forme de cooperare în 
muncă a țăranilor din zonele de deal și munte, 
pot adera la uniunile cooperativelor agricole 
de producție și beneficiază de avantaje ce de
curg din activitatea uniunilor cooperativelor 
agricole.

Art. 5. Calitatea de membru al uniunii ra
ionale a cooperativelor agricole se dobîndește 
în temeiul hotărîrii adunării generale a fiecă
rei cooperative agricole, care voiește să se 
asocieze și cu acordul conferinței uniunii raio
nale la care se asociază.

Calitatea de membru al celorlalte uniuni a 
cooperativelor agricole se dobîndește în te
meiul hotărîrii organului suprem al uniunii 
care voiește să se asocieze și cu acordul orga
nului suprem al uniunii la care se asociază

Calitatea de membru al unei uniuni înce
tează prin hotărîrea adunării generale a coo
perativei agricole sau a conferinței uniunii 
care se retrage, adoptată cu votul a cel puțin 
două treimi din numărul membrilor.

Art. 6. Membrii fiecărei uniuni au dreptul 
să participe, prin delegați aleși, la conducerea 
întregii activități a uniunii din care fac parte, 
să beneficieze de avantajele și serviciile eco
nomice, financiare și organizatorice ce decurg 
din activitatea uniunilor cooperativelor agri
cole. precum și de orice alte drepturi prevă
zute în prezentul statut.

Art. 7. Membrii uniunilor cooperativelor a- 
gricole au îndatorirea să respecte prevederile 
prezentului statut, să aplice hotărîrile și să 
țină seama de recomandările organelor de con
ducere ale uniunilor din care fac parte.

Art. 8. Uniunile cooperativelor agricole se 
organizează pe baza principiului centralismului 
democratic.

Organele de conducere ale Uniunii Națio
nale, ale uniunilor regionale și ale uniunilor 
raionale, precum și comisiile de revizie ale 
acestora, sînt alese.

Uniunile raionale își aleg organele lor de 
conducere, reprezentanții acestora aleg orga
nele de conducere ale uniunilor regionale, iar 
reprezentanții uniunilor regionale aleg, în 
Congres, organele de conducere ale Uniunii 
Naționale.

Organele de conducere își desfășoară activi
tatea pe baza principiului muncii colective, ca 
organe deliberative, luînd hotărîri cu majori
tate de voturi din numărul total de membri

Organele de conducere și comisiile de revi
zie ale uniunilor prezintă periodic dări de 
seamă și răspund pentru întreaga lor activi
tate în fața celor care le-au ales și a mem
brilor cooperatori

Art. 9. Alegerea organelor de conducere ale 
uniunilor cooperativelor agricole se face prin 
vot secret.

Art. 10. Uniunea Națională, uniunile regio
nale și uniunile raionale își desfășoară activi
tatea în strînsă colaborare cu Consiliul Supe
rior al Agriculturii și consiliile agricole regio
nale și raionale și primesc sprijinul permanent 
al acestora.

1. dezbate rapoartele Consiliului Uniunii 
Naționale și Comisiei de revizie privind acti
vitatea desfășurată în perioada dintre congre
se și hotărăște măsurile necesare ;

2. adoptă și modifică statutul cooperativelor 
agricole de producție și statutul Uniunii Na
ționale. uniunilor regionale și uniunilor raio
nale ale cooperativelor agricole de producție, 
precum și pe acela al Casei de pensii a mem
brilor cooperativelor agricole de producție ;

3. stabilește principalele măsuri privind 
dezvoltarea agriculturii cooperatiste pe întrea
ga țară ;

4. hotărăște asupra asocierii uniunilor re
gionale la Uniunea Națională a Cooperative
lor Agricole de Producție ;

5. alege Consiliul Uniunii Naționale și Co
misia de revizie.

B. Consiliul Uniunii 
Naționale 

a Cooperativelor 
Agricole de Producție

Art. 13. Consiliul Uniunii Naționale condu
ce activitatea Uniunii Naționale a Cooperati
velor Agricole de Producție în intervalul din
tre congrese,

Consiliul Uniunii Naționale este compus 
din 201—251 membri. Consiliul se întrunește 
cel puțin de trei ori pe an și se convoacă de 
către Biroul Executiv. Consiliul poate fi 
convocat, de asemenea, la cererea Comisiei 
de revizie ori a unei treimi din numărul 
membrilor Consiliului.

Consiliul Uniunii Naționale poate lucra 
dacă sînt prezenți cel puțin două treimi din 
numărul membrilor săi.

Art. 14. Consiliul Uniunii Naționale are 
următoarele atribuții :

1. asigură aducerea la îndeplinire a hotă- 
rîrilor Congresului Uniunii Naționale, res
pectarea statutului cooperativelor agricole 
de producție și a statutului Uniunii Naționa
le, uniunilor regionale și uniunilor raionale 
ale cooperativelor agricole de producție ;

2. dezbate dările de seamă ale Biroului 
Executiv, aprobă bugetul Uniunii Naționale 
și hotărăște măsurile necesare ;

3. colaborează cu Consiliul Superior al 
Agriculturii și cu Comitetul de Stat al Pla
nificării la elaborarea planului pentru agri
cultura cooperatistă ;

4. îndrumă activitatea cooperativelor agri
cole pentru continua lor întărire economico- 
organizatorică;

5. colaborează cu organele și organizațiile 
de stat și cooperatiste la elaborarea sistemu
lui de valorificare a produselor cooperative
lor agricole și orientează producția agricolă 
corespunzător necesităților de alcătuire a 
fondului central; sprijină contractarea dis
ponibilului de produse al cooperativelor agri
cole și asigură îndeplinirea contractelor în
cheiate ;

6. elaborează recomandări cu caracter ge
neral cu privire la orientarea și organizarea 
producției, normarea și retribuirea muncii pe 
baza principiului cointeresării materiale a 
membrilor cooperatori, efectuarea investiții
lor. repartizarea producției și folosirea rațio
nală a mijloacelor materiale și bănești în co
operativele agricole și în organizațiile econo
mice intercooperatiste ;

7. propune și participă, la cererea organelor 
competente, la elaborarea proiectelor de acte 
normative privind agricultura cooperatistă și 
reprezintă pe plan central interesele econo
mice. juridice și social-culturale ale coopera
tivelor agricole :

8. organizează, în colaborare cu Consiliul Su
perior al Agriculturii, introducerea tehnicii 
înaintate în procesul de producție al coopera
tivelor agricole ;

9. organizează sistemul de aprovizionare 
tehnico-materială a cooperativelor agricole ;

10. elaborează un sistem unitar de evidență 
și control al activității financiar-contabile a 
cooperativelor agricole ; colaborează cu Consi
liul Superior al Agriculturii și cu Banca Na
țională a Republicii Socialiste România la sta
bilirea și repartizarea creditelor necesare coo
perativelor agricole ;

11. organizează schimbul de produse între 
cooperativele din diferite zone, precum și ac
țiunea de întrajutorare între cooperative, prin 
crearea unor fonduri de rezervă de semințe, 
furaje, mijloace bănești — cu participarea be
nevolă a cooperativelor agricole ;

12. organizează și conduce unități cu caracter 
economic ; aprobă înființarea la regiuni și ra
ioane de unități economice intercooperatiste de 
producție, de prelucrare a produselor agricole, 
de valorificare, de aprovizionare, de deservire 
și altele ;

13. organizează Casa de pensii potrivit sta
tutului acesteia, aprobă dările de seamă și bu
getul anual al Casei de pensii ;

14. organizează, potrivit legii, arbitrarea liti
giilor dintre cooperativele agricole, precum și 
a litigiilor dintre acestea și organizațiile eco
nomice intercooperatiste ;

15. îndrumă și sprijină uniunile regionale, 
raionale și cooperativele agricole în vederea 
organizării și desfășurării activității cultural- 
educative, sprijină acțiunea de calificare pro
fesională a cadrelor de conducere din coopera
tivele agricole ;

16. stabilește taxa de înscriere și cotizațiile 
anuale ale uniunilor regionale, uniunilor raio
nale și ale cooperativelor agricole ;

17. organizează și conduce organul de presă 
al Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole;

18. elaborează normele de tehnica securității 
muncii în cooperativele agricole, în conformi
tate cu reglementările în vigoare ;

19. rezolvă cererile și sesizările membrilor 
cooperativelor agricole ;

20. alege, dintre membrii săi, Biroul Execu
tiv al Consiliului Uniunii Naționale, din care 
fac parte președintele și vicepreședinții ; de
semnează comitetul Casei de pensii și dintre 
aceștia pe președinte și vicepreședinți.

Consiliul Uniunii Naționale îndeplinește și 
orice alte atribuții care rezultă din prezentul 
statut sau a căror necesitate rezultă din acti
vitatea Uniunii Naționale.

Art. 15. Biroul Executiv al Consiliului Uniu
nii Naționale este organul operativ de condu
cere, compus din 15—21 membri, care asigură 
desfășurarea activității Uniunii Naționale în 
intervalul dintre ședințele Consiliului.

Biroul Executiv prezintă Consiliului Uniunii 
Naționale dări de seamă asupra activității 
depuse.

Art. 16. Biroul Executiv organizează apara
tul tehnico-administrativ al Uniunii Naționale 
și avizează asupra modului de organizare al 
aparatului uniunilor regionale și raionale.

Art. 17. în raporturile cu organele și or
ganizațiile de stat și obștești, precum și cu 
persoanele fizice, Uniunea Națională este re
prezentată prin președinte și, în lipsa acestuia 
prin unul din vicepreședinți și se angajează 
din punct de vedere juridic potrivit împuter
nicirilor stabilite de către Biroul Executiv.

C. Comisia de Revizie 
a Uniunii Naționale 

a Cooperativelor 
Agricole de Producție

Art. 18. Comisia de revizie a Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agricole de Produc
ție este compusă din 11-15 membri și are ur
mătoarele atribuții :

Capitolul III

A COOPERATIVELOR AGRICOLE 
DE PRODUCJIE

A. Conferința uniunii 
regionale 

a cooperativelor 
agricole de producție

Art. i9. Conferința uniunii regionale este 
organul suprem de conducere al uniunii re
gionale a cooperativelor agricole de producție, 
alcătuită din delegați aleși în conferințele 
uniunilor raionale, potrivit normelor de repre
zentare stabilite de către-consiliul uniunii re
gionale.

Conferința se întrunește o dată la doi ani și 
se convoacă de către consiliul uniunii regio
nale Conferința poate fi convocată, de aseme
nea, ori de cîte ori este nevoie de către con
siliul uniunii regionale, sau la cererea unei 
treimi din numărul membrilor uniunii, pre
cum și la cererea Consiliului Uniunii Națio
nale.

Convocarea și ordinea de zi se anunță cu 
cel puțin o lună înainte de data deschiderii 
conferinței.

Conferința poate lucra dacă sînt prezenți cel 
puțin două treimi din delegații aleși.

Art. 20. Conferința uniunii regionale are 
următoarele atribuții principale :

1. dezbate rapoartele consiliului și ale co
misiei de revizie ale uniunii regionale ale coo
perativelor agricole cu privire la activitatea 
desfășurată în perioada dintre conferințe și 
hotărăște măsurile necesare ;

2. stabilește principalele măsuri privind 
dezvoltarea agriculturii cooperatiste în cadrul 
regiunii ;

3. hotărăște asupra asocierii uniunilor ra
ionale la uniunea regională a cooperativelor 
agricole ;

4. alege consiliul uniunii regionale și co
misia de revizie ;

5. alege delegați la Congresul Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agricole.

B. Consiliul uniunii 
regionale 

a cooperativelor 
agricole de producție

Art. 21. Consiliul uniunii regionale condu
ce activitatea uniunii regionale a cooperative
lor agricole de producție în intervalul dintre 
conferințe.

Consiliul uniunii regionale a cooperativelor 
agricole este compus din 55—85 membri. Con
siliul se întrunește cel puțin o dată pe trimes
tru și se convoacă de către biroul executiv. 
Consiliul poate fi convocat, de asemenea, la 
cererea comisiei de revizie ori a unei treimi 
din numărul membrilor consiliului, precum și 
la cererea Consiliului Uniunii Naționale.

Consiliul uniunii regionale poate lucra dacă 
sînt prezenți cel puțin două treimi din numă
rul membrilor săi.

Art. 22. Consiliul uniunii regionale are ur
mătoarele atribuții :

1. asigură aducerea la îndeplinire a hotă- 
rîrilor conferinței uniunii regionale, precum și 
a hotărîrilor și recomandărilor Uniunii Națio
nale ; asigură respectarea de către membrii 
uniunii regionale a statutului cooperativelor 
agricole și a statutului Uniunii Naționale, uni
unilor regionale și uniunilor raionale ale coo
perativelor agricole de producție ;

2. dezbate dările de seamă ale biroului 
executiv, aprobă bugetul uniunii regionale și 
hotărăște măsurile necesare ;

3. colaborează cu consiliul agricol regional 
la elaborarea propunerilor pentru întocmirea 
planului de dezvoltare a agriculturii coopera
tiste din regiune ;

4. organizează valorificarea produselor a- 
gricole ale cooperativelor agricole de produc
ție ; sprijină contractarea disponibilului de 
produse al cooperativelor și asigură îndeplini
rea contractelor încheiate cu organizațiile de 
stat și cooperatiste ;

1. verifică activitatea financiară și felul 
cum sînt administrate bunurile Uniunii Na
ționale ;

2. verifică gestiunea Casei de pensii ;
3. verifică modul cum sînt rezolvate cere

rile și sesizările membrilor cooperatori, adre
sate Uniunii Naționale ;

4. prezintă congresului dări de seamă cu 
privire la activitatea desfășurată, informează 
Consiliul și Biroul Executiv asupra constată
rilor făcute și propune măsurile necesare.

Comisia de revizie alege, dintre membrii 
săi, pe președinte și vicepreședinți.

5. asigură aplicarea, potrivit condițiilor lo
cale, a recomandărilor Uniunii Naționale cu 
privire la orientarea și organizarea producți
ei, normarea și retribuirea muncii, efectuarea 
investițiilor, repartizarea producției și folosi
rea rațională a mijloacelor materiale și bă
nești în cooperativele agricole și în organiza
țiile economice intercooperatiste ;

6. sprijină, în colaborare cu consiliul agricol 
regional, introducerea tehnicii celei mai îna
intate în procesul de producție al cooperati
velor agricole ;

7. organizează aprovizionarea tehnico-mate
rială a cooperativelor agricole ;

8. controlează activitatea economico-finan- 
ciară a uniunilor raionale ; colaborează cu 
consiliul agricol regional și filiala Băncii Na
ționale la repartizarea creditelor pe uniuni 
raionale ;

9. propune Uniunii Naționale înființarea de 
unități economice intercooperatiste ; organi
zează și conduce activitatea unităților econo
mice ce se creează ;

10. organizează schimbul de produse și ac
țiunea de întrajutorare între cooperativele a- 
gricole din regiune cu semințe, furaje și al
tele ;

11. asigură aplicarea prevederilor statutului 
Casei de pensii ; aprobă dările de seamă ale 
comitetului filialei regionale a Casei de pen
sii și bugetul anual al acesteia ;

12. îndrumă și sprijină uniunea raională în 
desfășurarea activității cultural-educative în 
cooperativele agricole, sprijină acțiunea de ca
lificare profesională a cadrelor de conducere 
din cooperativele agricole ; organizează cursuri 
de scurtă durată în vederea pregătirii profe
sionale a membrilor cooperativelor agricole ;

13. controlează aplicarea normelor de teh
nica securității muncii în cooperativele agri
cole ;

14. rezolvă cererile și sesizările membrilor 
cooperativelor agricole ;

15. reprezintă interesele economice, juridice 
și social-culturale ale uniunilor raionale și ale 
cooperativelor agricole de producție ;

16. alege, dintre membrii săi, biroul execu
tiv al consiliului uniunii regionale, din care 
fac parte președintele și vicepreședinții ; de
semnează comitetul filialei regionale a Casei 
de pensii și dintre aceștia pe președinte și vi
cepreședinți.

Consiliul uniunii regionale îndeplinește și 
orice alte atribuții care rezultă din prezentul 
statut sau a căror necesitate rezultă din acti
vitatea uniunii regionale.

Art. 23. Biroul executiv al consiliului uniu
nii regionale a cooperativelor agricole de pro
ducție este organul operativ de conducere 
compus din 9—11 membri, care asigură desfă
șurarea activității uniunii regionale în inter
valul dintre ședințele consiliului.

Biroul executiv prezintă consiliului uniunii 
regionale a cooperativelor agricole dări de 
seamă asupra activității depuse.

Art. 24. Biroul executiv organizează apara
tul tehnico-administrativ al uniunii regionale, 
potrivit indicațiilor Uniunii Naționale a Coo
perativelor Agricole.

Art. 25. în raporturile cu organele și or
ganizațiile de stat și obștești, precum și cu 
persoanele fizice, uniunea regională este, re
prezentată prin președinte și, în l'ipsa acestuia, 
prin unul din vicepreședinți și se angajează 
din punct de vedere juridic potrivit împuter
nicirilor stabilite de biroul executiv.

C. Comisia de revizie 
a uniunii regionale 
a cooperativelor 

agricole de producție
Art. 26. Comisia de revizie a uniunii Re

gionale a cooperativelor agricole este com
pusă din 5-7 membri și are următoarele a- 
tribuții :

1. verifică activitatea financiară și felul 
cum sînt administrate bunurile uniunii re
gionale ;

2. verifică gestiunea filialei regionale a Ca
sei de pensii ;

(Continuare în pag. a Iîl-a)
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3. verifică modul cum sînt rezolvate cere
rile și sesizările membrilor cooperatori, adre
sate uniunii regionale ;

4. prezintă conferinței dări de seamă cu

privire la activitatea desfășurată, informează 
consiliul și biroul executiv asupra constatări
lor făcute și propune măsurile necesare.

Comisia de revizie își alege, dintre membrii 
săi, pe președinte și vicepreședinte.

Capitolul IV

ORGANELE DE CONDUCERE SI COMISIA
DE REVIZIE ALE UNIUNII RAIONALE

A COOPERATIVELOR AGRICOLE DE PRODUCȚIE

A. Conferința uniunii

Art. 27. Conferința uniunii raionale este 
organul suprem de conducere al uniunii raio
nale, alcătuită din delegați aleși în adunările 
generale ale cooperativelor agricole de pro
ducție, potrivit normelor de reprezentare 
stabilite de către consiliul uniunii raionale.

Conferința uniunii raionale se întrunește o 
dată la doi ani și se convoacă de către consi
liul uniunii raionale. Conferința poate fi con
vocată, de asemenea, ori de. cîtp ori este ne- 
voié, de către consiliul uniunii raionale, sau 
la cererea unei treimi din numărul cooperati
velor agricole membre ale uniunii raionale, 
precum și la cererea consiliului uniunii re
gionale sau a Consiliului Uniunii Nationale.

Convocarea și ordinea de zi se anunță cu 
cel puțin 15 zile înainte de data deschiderii 
conferinței.

Conferința poate lucra dacă sînt prezenți 
cel puțin două treimi din delegați.

Art. 28. Conferința uniunii raionale are 
următoarele atribuții principale :

1. dezbate rapoartele consiliului și comisiei 
de revizie ale uniunii raionale a cooperative
lor agricole cu privire la activitatea desfășu
rată în intervalul dintre conferințe și hotă
răște măsurile necesare ;

2. stabilește principalele măsuri privind 
dezvoltarea agriculturii cooperatiste în ca
drul raionului ;

3. hotărăște asupra asocierii cooperativelor 
agricole de producție la uniunea raională a 
cooperativelor agricole ;

4. alege consiliul uniunii raionale și comisia 
de revizie a uniunii raionale a cooperativelor 
agricole ;

5. alege delegați la conferința uniunii re
gionale a cooperativelor agricole.

B. Consiliul uniunii

produse al cooperativelor agricole, sprijinind 
organizațiile de stat și cooperatiste în activi
tatea lor de contractare și achiziții ; organi
zează prelucrarea și valorificarea produselor 
de către cooperative ;

6. asigură aplicarea recomandărilor Uniunii 
Naționale și ale uniunii regionale potrivit con
dițiilor locale, cu privire la orientarea și or
ganizarea producției, folosirea chibzuită a for
ței de muncă, normarea și retribuirea muncii, 
efectuarea investițiilor, repartizarea producției 
în cooperativele agricole și în organizațiile in- 
tercooperatiste ;

7. sprijină, în colaborare cu consiliul agricol 
raional, introducerea tehnicii înaintate în 
cooperativele agricole pentru creșterea pro
ducției și a eficienței ei economice ;

8. sprijină cooperativele agricole din raion 
pentru executarea unor lucrări de interes co
mun, cum sînt : îmbunătățirea pășunilor, iri
gații, îndiguiri, drenări de terenuri și altele ; 
acordă asistență tehnică la întocmirea docu
mentațiilor și la executarea construcțiilor ;

9. asigură aprovizionarea cooperativelor agri
cole cu mijloacele și materialele necesare des
fășurării procesului de producție, creînd baze 
de aprovizionare proprii ;

10. colaborează cu consiliul agricol și filiala 
Băncii Naționale la stabilirea și repartizarea 
creditelor solicitate de către cooperativele 
agricole ;

11. îndrumă și controlează activitatea finan- 
ciar-contabilă a cooperativelor agricole ; con
trolează modul oum este organizată evidența 
contabilă ;

12. organizează repararea utilajelor, mașini
lor agricole și mijloacelor de transport ale 
cooperativelor agricole prin întreprinderile de 
stat sau ale cooperației meșteșugărești ; orga
nizează ateliere proprii pentru repararea uti
lajelor și a uneltelor agricole ;

13. propune Uniunii Naționale înființarea de 
unități economice intercooperatiste, cu avizul 
uniunii regionale ; organizează și conduce acti
vitatea unităților economice ce se creează ;

14. mijlocește schimburi și împrumuturi de 
produse între cooperativele agricole, precum și 
acțiuni de întrajutorare cu semințe, furaje și 
alte produse agricole ;

15. asigură aplicarea prevederilor statutului 
Casei de pensii ; aprobă dările de seamă ale

comitetului filialei raionale a Casei de pensii 
și bugetul anual al acesteia ;

16. sprijină cooperativele agricole în vederea 
ridicării continue a nivelului de cunoștințe 
agrozootehnice ale membrilor cooperatori, a 
educării lor în spiritul muncii în comun și a 
apărării proprietății socialiste ; sprijină acțiu
nea de calificare profesională a cadrelor de 
conducere din cooperativele agricole ; organi
zează cursuri de scurtă durată în vederea pre
gătirii profesionale a membrilor cooperativelor 
agricole ;

17. controlează aplicarea normelor de tehni
ca securității muncii în cooperativele agricole;

18. rezolvă cererile și sesizările membrilor 
cooperativelor agricole ;

19. reprezintă interesele cooperativelor agri
cole în relațiile cu organele și organizațiile de 
stat și cooperatiste ; asigură asistență juridică 
cooperativelor agricole ;

20. alege, dintre membrii săi, biroul executiv 
al consiliului uniunii raionale, din care fac 
parte președintele și vicepreședinții; desemnea
ză comitetul filialei raionale a Casei de pensii 
și dintre aceștia pe președinte și vicepreședinți.

Consiliul îndeplinește și orice alte atribuții 
care rezultă din prezentul statut sau a căror 
necesitate rezultă din activitatea uniunii raio
nale.

Art. 31. Biroul executiv al consiliului uniu
nii raionale este organul operativ de condu
cere compus din 9—13 membri, care asigură 
desfășurarea activității uniunii în intervalul 
dintre ședințele consiliului.

Biroul executiv prezintă consiliului uniunii 
raionale a cooperativelor agricole dări de sea
mă asupra activității depuse.

Art. 32. Biroul executiv organizează apara
tul tehnico-administrativ al uniunii raionale, 
pe baza indicațiilor Uniunii Naționale a Coo
perativelor Agricole.

Art. 33. în raporturile cu organele și orga
nizațiile de stat și obștești, precum și cu per
soanele fizice, uniunea raională este reprezen
tată prin președinte și, în lipsa acestuia, prin 
unul din vicepreședinți și se angajează din 
punct de vedere juridic potrivit împuterniciri
lor stabilite de către biroul executiv.

C. Comisia de revizie 
a uniunii raionale 
a cooperativelor 

agricole de producție
Art. 34. Comisia de revizie a uniunii raio

nale a cooperativelor agricole este compusă 
din 9—11 membri și are următoarele atribu
ții :

1. verifică activitatea financiară și felul cum 
sînt administrate bunurile uniunii raionale ;

2. verifică gestiunea filialei raionale a Ca
sei de pensii ;

3. verifică modul cum sînt rezolvate cere
rile și sesizările membrilor cooperatori, adre
sate uniunii raionale ;

4. prezintă conferinței dări de seamă cu pri
vire la activitatea desfășurată, informează con
siliul și biroul executiv asupra constatărilor 
făcute și propune măsurile necesare.

Comisia de revizie își alege, dintre membrii 
săi, pe președinte și vicepreședinți.

raionale 
a cooperativelor 

agricole de producție
Art. 29. Consiliul uniunii raionale conduce 

activitatea uniunii raionale în intervalul din
tre conferințe.

Consiliul uniunii raionale a cooperativelor 
agricole este compus din 35—95 membri. Con
siliul se întrunește cel puțin o dată la trei luni 
și se convoacă de către biroul executiv. Con
siliul poate fi convocat, de asemenea, la cere
rea comisiei de revizie ori a unei treimi din 
numărul membrilor consiliului uniunii raiona
le, precum și la cererea consiliului uniunii re
gionale sau a Consiliului Uniunii Naționale.

Consiliul uniunii raionale poate lucra dacă 
sînt prezenți cel puțin două treimi din numă
rul membrilor săi.

Art. 30. Consiliul uniunii raionale are ur
mătoarele atribuții :

1. asigură aducerea la îndeplinire a hotărî- 
rilor conferinței uniunii raionale, precum și a 
hotărîrilor și recomandărilor Uniunii Națio
nale și ale uniunii regionale ;

2. dezbate dările de seamă ale biroului exe
cutiv, aprobă bugetul uniunii raionale și ho
tărăște asupra măsurilor necesare ;

3. coordonează și îndrumă activitatea coope
rativelor agricole membre ale uniunii raiona
le ; asigură respectarea de către acestea a sta
tutului cooperativelor agricole și a statutului 
Uniunii Naționale, uniunilor regionale și uniu
nilor raionale ale cooperativelor agricole ;

4 îndrumă și sprijină, în colaborare cu 
consiliul agricol raional, cooperativele agrico
le pentru o judicioasă întocmire a planurilor 
de producție și financiare, anuale și de per
spectivă ;

5, înlesnește valorificarea disponibilului de

Capitolul V

MIJLOACELE FINANCIARE Șl FONDURILE 
UNIUNILOR COOPERATIVELOR 

AGRICOLE DE PRODUCȚIE
Art. 35. Mijloacele financiare proprii ale 

uniunilor cooperativelor agricole de produc
ție se constituie din :

1. taxele de înscriere ale organizațiilor aso
ciate ;

2. cotizațiile anuale ale organizațiilor aso
ciate ;

3. beneficiile rezultate din activitatea eco
nomică ;

4. alte mijloace.
Art. 36. Fondurile uniunilor cooperativelor 

agricole de producție se constituie și se folo
sesc potrivit normelor stabilite de către Con

siliul Uniunii Naționale a Cooperativelor Agri
cole de Producție.

Art. 37. Amortizarea bunurilor uniunilor 
cooperativelor agricole se face în conformitate 
cu normele stabilite de către Consiliul Uniunii 
Naționale a Cooperativelor Agricole de Pro
ducție.

Art. 38. Din împuternicirea cooperativelor 
agricole, uniunile cooperativelor agricole ad
ministrează fondurile constituite pentru orga
nizarea acțiunilor de interes comun cu carac
ter economic, de întrajutorare, social-cultu- 
rale și altele.

Capitolul VI

DISPOZIȚII FINALE
Art. 39. Uniunea Națională, uniunile regio

nale și uniunile raionale ale cooperativelor 
agricole sînt persoane juridice și au sigiliu 
propriu cu denumirea fiecăreia.

Art. 40. Lichidarea patrimoniului uniunii 
cooperativelor agricole care și-a încetat acti
vitatea se face potrivit instrucțiunilor stabi

lite de către Consiliul Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Producție, în con
formitate cu dispozițiile legale.

Art. 41. Uniunea Națională a Cooperative
lor Agricole de Producție poate adera la or
ganizații cooperatiste internaționale.

DECRETE ALE CONSILIULUI
DE STAT

Prin decrete ale Consiliului 
de Stat al Republicii Socia
liste România, în locul Minis
terului Transporturilor și Te
lecomunicațiilor au fost în
ființate următoarele trei mi
nistere :

— Ministerul Căilor Ferate
— Ministerul Transporturi

lor Auto, Navale și Aeriene ;
— Ministerul Poștelor și Te

lecomunicațiilor.
Tot prin decrete ale Con

siliului de Stat au fost nu
miți :

— tov. Dumitru Simulescu, 
în funcția de ministru al căi
lor ferate ;

— tov. Ion Baicu, în func
ția de ministru al transportu
rilor auto, navale și aeriene ;

— tov. Mihai Bălănescu, în 
funcția de ministru al poște
lor și telecomunicațiilor.

(Agerpres)

Ședința Consiliului UCECOM
în ședința de sîmbătă, Con

siliul UCECOM a analizat mo
dificările aduse regulamentu
lui privind acordarea de aju
toare materiale în cadrul asi
gurărilor sociale din coopera
ția meșteșugărească. Printre 
altele se prevede majorarea 
plafonului minim al ajutoare
lor, în raport cu vechimea 
neîntreruptă în muncă, extin
derea dreptului de ajutoare 
pentru procurarea de proteze, 
reglementarea situației pensi
onarilor menținuți sau reînca
drați în muncă, stabilirea du
ratei ajutorului în cazurile 
cînd un cooperator trece tem
porar în altă muncă sau re
ducerii programului de mun
că din cauza bolii sau a unui 
accident și altele. S-au dez
bătut apoi modificările aduse 
regulamentului privind drep
tul la pensie în cadrul asigu
rărilor sociale din cooperația 
meșteșugărească.

Pentru îmbunătățirea acti

vității cooperativelor mește
șugărești s-a adoptat o hotă- 
rîre în care se prevede, prin
tre altele, dezvoltarea activită
ții de deservire în raport cu 
cerințele populației, organiza
rea de noi forme de prestări 
de servicii, sporirea producți
ei obiectelor de artă populară, 
artizanat și jucării și a varie
tății acestora, realizarea de 
produse de serie mică cerute 
de comerț, ridicarea calității 
lucrărilor la nivelul cerințe
lor actuale, construirea de noi 
complexe și unități de produc
ție și dotarea lor cu utilaje 
moderne, sporirea rentabilită
ții cooperativelor, întărirea 
lor economico-organizatorică 
etc.

în încheiere, tov. Gh. Vasili- 
chi, președintele UCECOM, a 
subliniat sarcinile ce revin lu
crătorilor din cooperația meș
teșugărească în primul an al 
cincinalului.

(Agerpres)

• Teatrul de Operă șl Balet ♦ 
GISELLE — 11, MADAME BUT
TERFLY — 19,30.
ß Teatrul de stat de operetă ! 
ȚARA SURÎSULUI — 10,30, SU
FLET DE ARTIST — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale" (sala Comedia) : VLAlCU 
VODĂ — 10, INȘIR-TE MARGA-ț 
RITE — 15, MARIA STUART —
19.30, (sala Studio) : TEZAURUL 
LUI JUSTINIAN — 10, SPECTA
COL VASILE ALECSANDRI —
15.30, PATIMA ROȘIE — 19,30.
0 Teatrul de Comedie : ȘEFUL 
SECTORULUI SUFLETE — 10,30, 
FIZICIENII — 20.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra* (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) : CLIPE DE VIA
ȚA — 10; 15, SFINTA IOANA — 20, 
(sala Studio str. Al. Sahla nr. 76 
A) ; INTRIGĂ ȘI IUBIRE — 10, 
TACHE, IANKE ȘI CADIR — 
15,30, CANIOTA — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara“ (sala
Magheru) : COLOMBE — 10,
LUNA DEZMOȘTENIȚILOR — 
15,30, OMUL CARE ȘI-A PIER
DUT OMENIA — 19,30, (sala Stu
dio) : OPT FEMEI — 10,30; 20, 
3.3.3. — 16.
• Teatrul „Barbu Delavrancea“ : 
IUBESC PE AL 7-LEA — 20.
O Teatrul Mic : SPECTACOL 
JAQUES PREVERT — 11, DOI PE 
UN BALANSOAR — 15, CINCI 
SCHIȚE șl ClNTÂREAȚA CHEA
LĂ — 19,30.
0 Studioul Institutului de artă 
teatrală șl cinematografică „I. L. 
Caraglale" : RĂDĂCINI — 20.
0 Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : DOCTORUL
AUMADOARE — 11, MINA CU 
CINCI DEGETE — 20,30, (sala din 
str. Academiei) : OCHEȘEL ȘI
BÄLAIOARA — 11.

BERLIN 18 (Agerpres). — 
La Berlin a avut loc plenara 
a-XI-a a C.C. al P.S.U.G. Ra
portul de activitate al Biroului 
Politic al C.C. al P.S.U.G. a 
fost prezentat de Erich Honec
ker, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.S.U.G.

Raportul a subliniat că 
P.S.U.G. atribuie o mare im-
poftanță colaborării cu statele 
socialiste. Totodată, o creștere 
deosebit de însemnată înre
gistrează comerțul R.D. Ger
mane cu R.A.U., Ghana, Indo
nezia, Ceylon și India. Schim
bul de mărfuri cu țările capi
taliste industriale urmează să
Crească în 1965 cu aproxima-
tiv o treime față de 1964. R.D. 
Germană consideră că poate 
să colaboreze pe scară mai lar
gă în domeniul tehnic și știin- 

’ țific și/să încheie acorduri pe 
termen lung de cooperare în 
producție cu firme din țările 
capitaliste europene cu un 
înalt nivel de dezvoltare in
dustrială.

Referindu-.se la relațiile cu 
R.F. Germană, raportorul a 
subliniat că orice încercare de 
a se contesta inviolabilitatea 
frontierei dintre R. D. Germa
nă și Germania occidentală, 
precum și cu Berlinul occi
dental este sortită eșecului.

Alfred Neumann, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G., a prezentat proiectul 
planului economiei nationale 
a R.D.G. pe anul 1966. După 
ce a arătat că in R.D.G. pro
ducția marfă a crescut în 1965

Timpul se cîștigă 
prin organizarea 
temeinică 
a producției

(Urmare din pag. I)

— V-ați referit și la 
creșterea gradului de 
industrializare a lucră
rilor...

— In acest an am înlocuit 
pereții de zidărie exteriori cu 
panouri prefabricate din beton 
termoizolant, iar pereții des
părțitori din interior' — cu pa
nouri din beton prefabricat. 
Am realizat, de asemenea, pa
nouri de fațadă cu placaj ce
ramic aplicat în matrițe pe 
prefabricate. Sînt doar cîte- 
va direcții în care am ac
ționat. în parte, lucrările de 
construcție propriu-zise au 
fost înlocuite cu operații rapi
de de montaj. împlefifă cu or
ganizarea judicioasă a muncii, 
industrializarea lucrărilor a avut 
efecte pozitive : durata de exe
cute la blocurile cu 70 de apar
tamente a fost redusă în medie 
cu 42 de zile, iar la blocurile cu 
60 de apartamente — cu 38 de 
zile. N-aș vrea să se înțeleagă 
că am făcut totul în această 
privință. E adevărat, rezulta
tele de pînă acum sînt con
cludente, dar există încă po
sibilități nevalorificate.

— Despre ce posi
bilități nevalorificate 
este vorba ?

— Mă refer mai ales la 
acele posibilități care pot fi 
puse în valoare încă de la pro
iectare. Am început, recent,

P. S. U. G.
cu 7 la sută în comparație cu 
1964, iar venitul național cu 
4,7 la sută, raportorul a rele
vat că pentru anul 1966 pla
nul prevede o creștere a veni
tului național cu 5,2 la sută. 
Se subliniază că „linia funda
mentală a planului economiei 
naționale pe anul 1966 constă 
în creșterea eficienței econo-

O 8,50 — Gimnastica de înviorare 
la domiciliu • 9,00 — Rețeta gospo
dinei © 9,30 — Emisiune pentru 
copii și tineretul școlar : Tele
jurnalul pionierilor, filmul pen
tru copii : „Clopoțel" © 11,00 — 
Emisiune pentru sate e 18,00 — 
Reportajul filmat : Aspecte de la 
meciul de fotbal Internazionale 
Milano — Dinamo București 
0 19,00 — Jurnalul televiziunii (I) 
o 19,15 — Filmul documentar
YR cere decolarea ! e 19,30 — 
Aventurile Iul Robin Hood • 20,00 
— Estrada tinereții © 21,00 —
Filmul „Animalele" • 22,30 — 
Jurnalul televiziunii (II), Tele- 
sport.

cretar al C.C.

miei naționale prin ridicarea 
productivității muncii, folosi
rea cu efect economic a unor 
noi rezultate ale cercetărilor 
tehnică-științifice și prin folo
sirea rațională a fondurilor și 
rezervelor existente“.

Walter Ulbricht, prim-se
al P.S.U.G. și

președintele Consiliului de 
Stat al R.D.G., a prezentat ra
portul cu privire la planul de 
perspectivă pe perioada 1966— 
1970.

La propunerea Uniunii sin
dicatelor libere germane se 
preconizează o serie de mă
suri privind sistemul premial, 
reducerea numărului de ore 
de lucru săptămînale etc. De 
asemenea, se propune dizol
varea Consiliului economiei 
naționale al R.D.G. și transfor
marea secțiilor sale industriale 
în 7 ministere.

W. Ulbricht a anunțat că 
guvernul R.D.G. a înființat un 
secretariat de stat pentru pro
bleme ale întregii populații 
germane. Prin aceasta se cre
ează și se dezvoltă noi posibi
lități de relații directe cu gu
vernul vest-german.

pe baza proiectelor întocmite 
de I.S.C.A.S.-București, cons
trucția primului ansamblu de 
locuințe cu 4 000 de aparta
mente în noul cartier Țiglina 
III. Proiectele cuprind încă 
anumite soluții depășite, care 
presupun lucrări greoaie și 
uneori inestetice. Dacă sînt în
trebați de ce nu prevăd dife
rite materiale noi, ei motivea
ză că asemenea materiale 
ar fi prea scumpe și ar 
duce la depășirea costurilor. 
Experiența .șantierelor noas
tre a dovedit însă contra
riul. Prinfr-o bună organizare a 
lucrărilor, prin reducerea unor 
detalii de prisos, am reușit ca la 
unele blocuri, care totalizează o 
suprafafă de circa 20 000 mp, să 
folosim anul acesta materiale 
plastice, fîmplărie furniruită, 
plinte ceramice la fajade țl al
tele, fără a mări costul lucră
rilor.

— Ce măsuri s-au în
treprins ca locuințele 
prevăzute în planul pe 
1966 să fie predate în 
mod eșalonat, în tot 
cursul anului 1

. — Specificul muncii pe șan
tiere, unde anii își predau 
„ștafeta“ din mers, ne obligă 
să pregătim din timp și te
meinic construcțiile. în anul 
care vine, întreprinderea noa
stră va executa circa 2 000 de 
apartamente. Ne-am convins 
că pentru construirea și ter
minarea eșalonată a locuințe
lor, esențialul este să creăm 
un front de lucru cît mai larg. 
Pregătirile au fost începute 
de cîteva luni și avem acum 
un front de lucru pentru pes
te 1 500 de apartamente. Ne-am 
îngrijit și de aprovizionarea 
in cît mai bune condiții a 
șantierelor cu materiale și 
putem spune că această pro
blemă este, în mare parte 
rezolvată.

De bună seamă, planul de 
măsuri întocmit va fi comple
tat și îmbogățit pe baza pro
punerilor pe care muncitorii. I 
ingineri* și tehnicienii noștri 
le vor face cu prilejul apro
piatei dezbateri a sarcinilor 
de plan pe anul 1966. I

@ OLD SHATTERHAND — film 
pentru ecran panoramic : Patria 
9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30.
O AMINTIRI DIN COPILĂRIE : 
Republica (completare Plante ac
vatice) — 10; 12; 14; 17; 19; 21.
O PROGRAM SPECIAL PENTRU 
COPII ȘI TINERET : Cinemateca
— 9,30; 10,45.
G MUNCILE LUI HERCULE ; 
Luceafărul — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, București — 8; 10,15; 
12,30; 14,45; 17; 19,15; 21,15.
S FATA LUI BUBE : Victoria — 
9,45; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45, 
Flamura — 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20,30.
• ULTIMA CAVALCADA SPRE 
SANTA CRUZ : Feroviar — 8; 
10,15; 12,30; 14,45; 17; 19,15; 21,30, 
Excelsior — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30, Tomis — 9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21, Miorița — 10; 12; 14.
« CREDEȚI-MA OAMENI ; Ca
pitol — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
• IN COMPANIA LUI MAX 
LINDER ; Floreasca (completare 
De la pescari adunate) — 9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
O EXPRESUL PARISnMÜNCHEN: 
Festival (completare Tot mal sus)
— 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21,
Grivița — 10; 12; 14; 16; 18,15;
20,30, Modern — 10; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21.
• NEAMUL ȘOIMAREȘTILOR — 
cinemascop (ambele serii) ; Cen
tral (completare Acolo unde Car- 
pații întîlnesc Dunărea — cine
mascop) : 9,45; 13; 16,15; 19,30.
G DE-AȘ FI... HARAp ALB : 
Lumina — 10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30, Glulești — 14,30; 16,30; 18,30;
20,30 (la ambele completarea La 
carnaval), Bucegl (completare 
YR cere decolare) — 10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30, Melodia (comple
tare Poveste cu cartonașe) — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30,
Lira (completare Plonierla nr. 
6/1965) — 10,30; 15; 17; 19; 21.
« CARTIERUL VESELIEI ; U- 
nlon — 11; 15,30; 18; 20,30.
© PROGRAM PENTRU COPII ; 
Doina — 10; 11,15; 12,30.
0 800 DE LEGHE PE AMAZOA
NE : Doina (completare Sport nr. 
6/1965) — 13,45; 16; 18,15; 20,30,
Crîngașl (completare Poveste 
despre ceasuri) — 16; 18,15; 20,30. 
O DIAVOLII — SURORILE 
PRESS — NAICA — PIONIERIA 
nr. 6/1965 — DE LA PESCARI 
ADUNATE - PLANTE ACVA
TICE ; Timpuri Noi — 10—21 In 
continuare.
0 BOCCELUȚA : Cultural (com
pletare Vezi, rîndunelele se duc)
— 10; 12,15; 16; 18,15; 20,30.
O DULCEA PASARE A TINE
REȚII — cinemascop ; Dacia — 
9,30—14 în continuare ; 16,15; 18,45; 
21.
O DUMINICĂ LA NEW YORK : 
Buzeștl - 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30. Viitorul — 11; 15,30; 18; 20,30. 
® ULTIMA VACANȚĂ : Unirea 
(completare Universuri picturale)
— 16; 18,15; 20.30.
O A FOST ODATA UN MOȘ ȘI
O BABA : Flacăra — 15,30; 17,45; 
20, Miorița — 16,15; 18,30; 20,45.
® VESELIE LA ACAPULCO :
Vitan (completare Vizita condu
cătorilor de partid și de stat în 
regiunea Cluj) _ H; i6; 18,15;
20.30.
e fiul căpitanului blood
— cinemascop : Munca — 10,30;
14.30.
9 UN SURIS IN PLINA VARĂ : 
Munca (completare Ceramica din 
Oboga) — 16,30; 18,30; 20,30.
• CĂPITANUL ZERO - cinema
scop (completare Gestapovistul 
Schmidt) ; Popular — 11,30; 16; 
18,15; 20,30.
® DINCOLO DE BARIERA : în
frățirea între popoare — 10; 12; 
14; 16; 18; 20, Arta — 10; 12,15; 
16; 18,15; 20,30, (la ambele com
pletarea Cel mai puternici din 
Europa), Cosmos (completare 
Orașe vechi bulgărești) — ig- 18' 
20.
• FEMEIA NECUNOSCUTĂ :
Moșilor - 11; 15,30; 18; 20,30
Drumul Sării - 11; 15; i7ț30; 20.'
• UN LUCRU FĂCUT LA TIMP: 
Colentina (completare La cel mai 
înalt nivel) — 15,30; 17,45; 20,



FRANȚA

DIN NOU
ÎN FAȚA
URNELOR

PARIS 18. — Corespondentul
Agerpres, Georges Dascal, trans
mite : Duminică, 19 decembrie, 28 
milioane de alegători și alegătoare 
se vor prezenta din nou la urne, 
începînd de la ora 8 dimineața, 
pentru a alege între cei doi can
didați la președinția republicii — 
generalul de Gaulle și François 
Mitterrand. In țară, urnele se în
chid la ora 19, iar la Paris și în 
marile orașe — la ora 20

Campania electorală pentru cel 
de-al doilea tur de scrutin a fost 
deosebit de animată. în ultimele 
lor cuvîntări, rostite vineri seara 
la posturile de radio și televiziune, 
generalul de Gaulle și François 
Mitterrand au lansat din nou ale
gătorilor apelul de a le acorda vo
tul. Generalul de Gaulle a decla
rat : „Cu sprijinul vostru, al tutu
ror, voi putea, începînd de mîine, 
să imprim acțiunilor noastre un a- 
vînt nou“. François Mitterrand a 
spus : „Franța nu se identifică de
cît cu propriul ei popor, eu con
duc bătălia republicanilor“.

Sîmbătă, în ajunul alegerilor, 
cotidienele pariziene au consacrat 
în întregime primele lor pagini a- 
legerilor prezidențiale.

O.N.U. IN COMITETUL POLITIC
A ÎNCEPUT DISCUTAREA PROIECTULUI 
DE REZOLUȚIE INIȚIAT DE ROMÂNIA

0

pe plan regional
NEW YORK 18 — Trimisul special Agerpres, Nicolae lonescu, tran

smite : in principalul Comitet al Adunării Generale a O.N.U. — Comi
tetul Politic — a înceDut vineri seara examinarea problemei „Acțiuni 
pe plan regional în vederea îmbunătățirii relațiilor de bună vecinătate 
între statele europene, aparținînd unor sisteme social-polifice diferite". 
Acest punct, după cum se știe, a fost înscris pe ordinea de zi a actua
lei sesiuni din inițiativa guvernului român.

In legătură cu această problemă, 
delegația României a prezentat un 
proiect de rezoluție ai cărui coau
tori sînt delegațiile Austriei, Bel
giei, Bulgariei, Danemarcei, Fin
landei, Iugoslaviei, Suediei și Un
gariei. In deschiderea dezbaterilor 
asupra acestei probleme s-a dat 
cuvîntul reprezentantului țării 
noastre, ambasadorul Mihail Hașe- 
ganu :

Preocuparea noastră în această 
discuție, a spus vorbitorul, decurge 
din înseși principiile fundamen
tale ale Cartei, care cheamă „toate 
statele să trăiască în pace unul cu 
celălalt, într-un spirit de bună ve
cinătate“, „să dezvolte între na
țiuni relații amicale bazate pe res
pectarea principiului egalității în 
drepturi a popoarelor" și să ia 
„măsuri destinate a consolida pa
cea lumii". Delegația română con
sideră că punctul pe care are onoa
rea să-1 prezinte astăzi Adunării 
Generale exprimă o contribuție pe 
care România — ținînd seama și de

propria sa experiență — înțelege 
să o aducă la promovarea princi
piilor Cartei și la întărirea pe a- 
ceastă bază a activității O.N.U.

Republica Socialistă România 
promovează o politică externă de 
pace, îndreptată spre/ micșorarea 
încordării internaționale și dezvol
tarea colaborării între popoare. 
După profunda noastră convinge
re, o componentă importantă a 
eforturilor îndreptate spre consoli
darea păcii o reprezintă dezvolta- . 
rea relațiilor de colaborare între 
state cu orînduiri social-politice 
diferite, întemeiată pe principiile 
respectării suveranității statelor, 
egalității în drepturi și avantaju
lui reciproc, neamestecului în tre
burile interne. Credem că vom fi în

asentimentul general cînd afirmăm 
că orice îmbunătățire a relațiilor 
și schimburilor dintre țările euro
pene va exercita o influență pozi
tivă asupra ansamblului relațiilor 
internaționale și a 
principalelor probleme 
chise.

Considerăm însă
Generală, în conformitate cu prin
cipiile și telurile consacrate în 
Cartă, este, chemată nu numai să 
înregistreze, dar să și încurajeze, 
pe măsura posibilităților sale, a- 
ceste tendințe pozitive. Proiectul 
de rezoluție prezentat de delegația 
română — a spus vorbitorul — își 
propune să faciliteze înregistrarea 
tuturor sugestiilor în această pri
vință, permițîndu-ne astfel să ve
rificăm încă o dată valoarea ideii 
care stă la baza propunerii noastre 
și să găsim metodele cele mai a- 
decvate pentru traducerea ei în 
viață, aducînd prin aceasta o nouă 
contribuție la întărirea păcii și co
laborării internaționale.

rii Generale

soluționării
încă des-

că Adunarea

R. D. VIETNAM 8
SCURTE ȘTIRI

AMERICANE LA UONG Bl
I

încheierea vizitei

lui H. Boumedienne
discutarea la

in U. R. S. S.
(Agerpres).— LaMOSCOVA 18

Kremlin a avut loc o recepție ofe
rită în cinstea lui Houari Boume
dienne, președintele Consiliului Na
țional al revoluției, președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Algeriene Democratice și 
Populare, aflat in Uniunea Sovie
tică, într-o vizită oficială. Cu acest 
prilej A. Kosîghin, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
și H. Boumedienne au rostit cu- 
vîntări.

A. Kosîghin a subliniat că situa
ția internațională actuală cere mai 
mult ca oricind unitatea și coeziu
nea tuturor forțelor revoluționare 
și antiimperialiste. El a reafirmat 
că lupta dusă 
mez împotriva 
ne ,,se bucură 
al poporului 
statelor iubitoare de pace. U.R.S.S. 
va acorda și pe viitor sprijin po
porului Vietnamului în lupta sa 
justă, pînă Ia victoria deplină asu
pra agresorilor americani". Vorbi
torul a declarat, apoi, că schimbul 
de păreri sincer și rodnic cu mem
brii delegației algeriene a de
monstrat unanimitatea punctelor 
de vedere asupra problemelor ac
tuale, inclusiv asupra problemelor 
luptei pentru pace, împotriva a- 
gresiunii imperialiste, împotriva 
colonialismului, sub toate aspectele 
lui.

Subliniind în cuvîntul său că în

de poporul vietna- 
agresiunii america- 
de sprijinul deplin 

sovietic, al tuturor

prezent poporul alger! an „trece 
printr-o perioadă deosebit de grea 
a dezvoltării sale“, H. Boumedienne 
a declarat că algerienii sprijină 
conducerea revoluționară a țării în 
apărarea intereselor sale. Poporul 
Algeriei, a arătat el, „năzuiește să 
îndeplinească acele planuri care 
vor duce la construirea societății 
socialiste“. Referindu-se la agresiu
nea americană în Vietnam, Boume
dienne a spus : „Orice rezolvare a 
problemei vietnameze trebuie să se 
joizuie pe cerințele formulate de 
Fam Van Dong, potrivit acorduri
lor de la Geneva, și cu participa
rea Frontului național de elibe
rare din Vietnamul de sud“. In 
continuare, H. Boumedienne a a- 
rătat. că O.N.U. nu poate fi consi
derată o organizație pe deplin in
ternațională dacă nu sînt restabi
lite drepturile R.P. Chineze în 
O.N.U. în încheiere, vorbitorul și-a 
exprimat încrederea că pe vii
tor colaborarea dintre Algeria și 
U.R.S.S. va cuprinde toate dome
niile relațiilor dintre cele două 
țări.

La 18 decembrie, Houari Boume
dienne a plecat spre patrie. Pe 
aeroportul Vnukovo H. Boume
dienne a fost condus de N. Podgor- 
nîi, președintele Prezidiului Sovie
tului Suprem, A. Kosîghin, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., și de alte persoane ofi
ciale.

NEW YORK 18 (Agerpres). — în 
Adunarea Generală a O.N.U. a în
ceput discutarea așa-zisei pro
bleme a Tibetului. Ilegalitatea în
scrierii acestei probleme pe ordi
nea de zi a sesiunii a fost subli
niată de numeroase delegații încă 
în timpul adoptării agendei. Re
prezentantul țării noastre, amba
sadorul Gheorghe Diaconescu, a 
subliniat că prin*
sesiunea a XX-a a Adunării Ge
nerale a O.N.U. a așa-zisei pro
bleme a Tibetului se face în rea
litate o încercare de defăimare a 
R. P. Chineze. Vorbitorul a arătat 
că prin aceasta se încearcă să se 
sustragă atenția Adunării Gene
rale de la problemele cu adevărat 
importante care se pun în fața 
organizației, să se reînvie atmosfe
ra de război rece, care a adus în

trecut prejudicii activității O.N.U., 
să se abată atenția opiniei publice 
de la acțiunile agresive ale State
lor Unite în Vietnam. El a spus 
că aceleași puteri, care acum cî
teva săptămîni au împiedicat 
restabilirea drepturilor legitime 
ale R. P. Chineze în O.N.U., în
cearcă astăzi — în lipsa reprezen
tanților legali ai acestei puteri — 
să o defăimeze. Asemenea proce
dee sînt contrare dreptului și mo
ralei internaționale și sînt dăună
toare O.N.U.

Reprezentanții Albaniei, Alge
riei, Cehoslovaciei, Congo (Leo
poldville), Cubei, Poloniei, Unga
riei, U.R.S.S. au subliniat în cu- 
vîntările lor că aducerea în discu
ția Adunării Generale a așa-zisei 

. probleme a Tibetului este lipsită 
de o bază legală.

De pe o colină stingheră clă
direa spitalului din Uong Bi stă 
parcă de veghe la marginea aces
tei așezări muncitorești. Acum 
spitalul este pustiu ; geamurile 
sînt sparte, acoperișul cu însem
nele Crucii Roșii, ciuruit. Spitale, 
școli, fabrici, baraje de irigații, 
construite cu trudă și sudoare de 
poporul Republicii Democrate 
Vietnam, au devenit ținta bom
bardamentelor sălbatice ale avia
ției americane.

La 15 decembrie spre Uong Bi 
s-a îndreptat o nouă escadrilă de 
bombardiere venind din direcția 
golfului Tonkin. De data aceasta 
a fost săvîrșit un atac pirateresc 
asupra centralei electrice. „Acest 
bombardament — a transmis co
respondentul agenției americane 
U.P.I. — inaugurează un nou ca
pitol în escaladarea războiului 
spre nord". Iar agenția France 
Presse preciza că este pentru pri
ma dată cînd este atacat un o- 
biectiv economic în interiorul 
complexului economic Haifong- 
Hanoi. Centrala de la Uong Bi, 
de 48'000 kw, este una din cele 
mai importante din întreaga re
publică. Ea furnizează 15 la sută 
din producția totală de electrici
tate. Oficialitățile americane au 
declarat cu cinism că asupra ei 
au fost aruncate 12 tone de bom
be. Chiar a doua zi, o parte a 
presei americane, apropiată gu
vernului, a prezentat cititorilor 
centrala de la Uong Bi drept 
„obiectiv militar". Tot așa ca și 
spitalul din aceeași localitate.

Cu numai cîteva zile înaintea 
atacului de la Uong Bi pre
ședintele Statelor Unite declara : 
„Sîntem deciși să epuizăm toate 
posibilitățile de pace..." „Raidul 
de miercuri — scrie ziarul „Le 
Monde“ — anulează definitiv a- 
ceste afirmații „pașnice".

Nereușind să supună eroicul 
popor vietnamez, Statele Unite 
încearcă să „internaționalizeze" 
războiul din Vietnam, solicitând 
aliaților săi o sporire a efective
lor militare. Spre Vietnamul de 
sud au fost trimise noi trupe din 
Australia și Noua Zeelandă. Chiar 
și la sesiunea Consiliului ministe
rial al N.A.T.O., încheiată zilele

trecute la Paris, reprezentanții 
americani au încercat să convin
gă auditoriul că, bombardînd 
Vietnamul, Statele Unite ar apă
ra, chipurile, Europa occidentală 
din partea căreia, drept recom
pensă, cer, dacă nu un ajutor mi
litar efectiv, cel puțin „înțelege
re și sprijin moral". Această ridi
colă pledoarie a fost primită cu 
răceală chiar și în rîndul aliaților 
din N.A.T.O. Bombardamentele 
piraterești asupra Vietnamului nu 
pot decît să stîrnească indignare 
și oprobriul opiniei publice mon
diale.

ULAN-BATOR. La 18 decembrie 
Marele Hural Popular al R. P. 
Mongole a aprobat planurile cu 
privire la dezvoltarea economiei 
naționale și a culturii și bugetul 
de stat pe anul 1966. De aseme
nea, a fost adoptată o hotărire 
privind sarcinile in vederea con
tinuei dezvoltări a ocrotirii sănă
tății. In încheierea lucrărilor se
siunii deputății au adoptat o de
clarație în sprijinul luptei eroice 
a poporului vietnamez.
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Răscoală
in regiunea centrală
a Vietnamului de sud

SAIGON 18 (Agerpres). — Agen
țiile de presă anunță că în regiu
nile muntoase din centrul Vietna
mului de sud a avut loc vineri 
noaptea o revoltă a populației din 
regiunile muntoase împotriva 
toritățil guvernului saigonez. 
respondentul agenției Reuter 
latează că răsculații au pus 
pînire pe centrul districtului 
Bon șl încearcă să preia controlul 
în trei provincii din regiunea res
pectivă. Intre răsculați și 
guvernamentale, anunță 
corespondent, au avut loc 
înverșunate.

Totodată, în ultimele 24 
patrioții sud-vietnamezi au pătruns 

. în repetate rînduri pînă în centrul 
capitalei sud-vietnameze, provo- 
cînd panică în rîndurile autorități
lor militare americane și autorități
lor saigoneze. Sîmbătă, la hotelul 
„Metropole", unde sînt cazate tru
pe americane, a explodat o bombă 
de plastic, iar două autovehicule 
americane au fost distruse cu gre
nade de mînă.

In urma acestor incidente, co
mandamentul trupelor americane a 
interzis militarilor americani 
iasă în oraș între orele 19 și 6.

C.C. al

P.C.U.S.,

Ravagiile uraganului Frieda în 
orașul Hanovra (R. F. Germană)

SANTIAGO DE CHILE. Camera re
prezentanților a Congresului chilian 
a adoptat o rezoluție care acuză 
Statele Unite de „lezarea suverani
tății naționale" a sfatului Chile. A- 
dopfarea rezoluției a intervenit după 
discuții îndelungate asupra așa-nu- 
mitului „plan Camelot" al S.U.A., 
care prevede, între altele, trimite
rea unor profesori din S.U.A. la di
ferite universități din America Latină 
pentru a efectua cercetări privind 
„activitatea subversivă" din țările 
latino-americane. Deputății au adre
sat apoi președintelui chilian, Eduar
do Frei, un apel cerîndu-i să de
nunțe „planul Camelot" în fața gu
vernului Statelor Unite și a O.S.A.

MOSCOVA. După cum s-a a- 
nunțat oficial, Leonid Brejnev, 
prim-secretar al C.C. al 
l-a primit pe D. Maidar, membru 
al Biroului Politic al 
P.P.R.M., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R. P. Mon
gole.

trupele 
același 

lupte

de ore

sa

Problema rhodesianâ

NEW YORK. Consiliul de Secu
ritate a aprobat în unanimitate 
propunerea secretarului general, 
de a se prelungi staționarea for
țelor O.N.U. în Cipru (care expiră 
la 26 decembrie) pentru o perioa
dă de încă trei luni, adică pînă 
la 26 martie 1966.
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ANGLIA A INSTITUIT
EMBARGOU ASUPRA
COMERȚULUI CU PETROL

Un deceniu de activitate
(Urmare din pag. I)

Viața a dovedit cu prisosință că 
în zilele noastre, cînd avîntul luptei 
popoarelor pentru o existență de 
sine stătătoare schimbă literalmen
te harta politică a lumii, respecta
rea principiilor egalității suverane 
a statelor, ale dreptului sacru al 
fiecărui popor de a dispune de 
propriul său destin, de a-și alege 
în mod liber calea dezvoltării po
litice. economice și sociale potrivit 
voinței și intereselor sale — con
stituie cerința primordială pentru 
statornicirea unui climat de încre
dere între state, pentru menținerea 
și întărirea păcii, bazată pe echi
tate și dreptate. Activitatea de 
pînă acum a Națiunilor Unite a 
arătat că, în măsura în care au fost 
aplicate aceste principii, O.N.U. a 
obținut rezultate pozitive ; iar a- 
tunci cînd, în pofida prevederilor 
Cartei, aceste principii au fost în
călcate, s-a ajuns la rezultate ne
gative și impasuri.

Desfășurîndu-și activitatea în ca
drul O.N.U., în acest deceniu Ro
mânia a participat activ la dezba
terea celor mai importante proble
me aflate pe agenda organizației, 
s-a pronunțat cu fermitate pentru 
încetarea cursei înarmărilor și în
făptuirea dezarmării generale, in
terzicerea armelor nucleare și dis
trugerea stocurilor existente, des
ființarea bazelor militare străine și 
retragerea trupelor aflate pe teri
toriul altor state. Ea a militat ho- 
tărît, alături de celelalte țări so
cialiste, pentru lichidarea sistemu
lui colonial și sprijinirea popoare
lor care luptă pentru cucerirea și 
consolidarea independenței națio

nale, pentru zădărnicirea acțiuni
lor agresive ale imperialismului.

In tot acest răstimp România a 
subliniat necesitatea asigurării u- 
niversalității O.N.U. și, în acest 
sens, a restabilirii drepturilor legi
time ale R. P. Chineze în organiza
ție, ca o cerință importantă fără 
de care, așa cum arată viața, este 
greu de conceput soluționarea pro
blemelor majore ale vieții interna
ționale. In cadrul actualei sesiuni 
a Adunării Generale, România a 
(ost coautoare a proiectului de re
zoluție privind restabilirea dreptu
rilor legitime ale R. P. Chineze la 
O.N.U.

Luările de poziție ale reprezen
tanților români în diferite probleme 
examinate au obținut adesea apre
cieri elogioase din partea unor 
personalități politice de seamă. 
„Am fost la Națiunile Unite timp 
de 6 ani — a declarat președintele 
sesiunii a XlX-a a Adunării Gene
rale, Alex. Quaison-Sackey — și 
pot să spun că delegațiile române 
au depus întotdeauna o activitate 
foart9 eficientă. întotdeauna repre
zentanții României au adoptat o 
poziție constructivă, de natură să 
faciliteze un rezultat concret’.

Voința țării noastre de a-și adu
ce întreaga contribuție la înfăp
tuirea țelurilor înscrise în Carta 
O.N.U. își găsește o întruchipare 
în inițiativele și propunerile pro
prii, în probleme de o mare actua
litate internațională.

Chiar în aceste zile cînd se îm
plinesc zece ani de la intrarea ță
rii noastre în O.N.U., Adunarea Ge
nerală a adoptat Declarația cu pri
vire la promovarea în rîndurile ti
neretului a idealurilor de pace, res
pect reciproc și înțelegere între po

poare. Prezentată pentru prima 
oară la O.N.U. în urmă cu cinci 
ani, propunerea română în aceas
tă problemă a dovedit cu adevă
rat că răspunde unui imperativ 
major al epocii noastre. Ideile e- 
ducării tineretului, ca o premisă 
pentru întărirea păcii și colaboră
rii internaționale, și-au croit un 
drum profund și larg, au avut un 
puternic ecou în conștiința oame
nilor, au fost examinate într-un șir 
de instituții specializate ale Națiu
nilor Unite și de organizații inter
naționale neguvernamentale, au 
raliat în sprijinul lor tot mai multe 
state, au fost dezbătute și aproba
te la U.N.E.S.C.O., pentru ca, în cele 
din urmă, Declarația în problemele 
tineretului să fie adoptată prin a- 
clamații de către Adunarea Gene
rală a O.N.U. Referindu-șe la acest 
document și subliniind „generoasa 
inițiativă a României", directorul ge
neral al U.N.E.S.C.O., René Maheu, 
l-a denumit o „Cartă a speranțelor 
noastre", iar reprezentantul Ara
bie! Saudife, Jamil Baroody, a re
levat „năzuința nobilă a României 
ca omenirea să trăiască în pace".

Tot în aceste zile, pe ordinea de 
zi a sesiunii O.N.U. figurează o 
altă inițiativă a țării noastre — ac
țiuni pe plan regional în vederea 
îmbunătățirii relațiilor de bună ve
cinătate între statele europene. 
Formulată, de asemenea, pentru 
întîia oară în 1960, propunerea ro
mână, care aduce în atenția Adu
nării Generale probleme importan
te ale relațiilor europene, raliază 
astăzi încă 8 state de pe continen
tul nostru, coautoare ale proiectu
lui de rezoluție înaintat O.N.U. : 
Austria, Belgia, Bulgaria, Danemar
ca, Finlanda, Iugoslavia, Suedia și 
Ungaria. Referindu-se la această

acțiune, agenția americană „Asso
ciated Press" relata : „Intr-o de
monstrație neobișnuită, țări comu
niste și necomuniste au prezentat 
miercuri o rezoluție care cere tutu
ror țărilor europene să ia măsuri 
pentru micșorarea încordării dintre 
ele". Ideea relațiilor de bună 
vecinătate și colaborare rodni
că între statele europene, a- 
parținînd unor sisteme social-poli- 
tice diferite, cuprinsă în această 
propunere își vădește tot mai mult 
forța vitală și puterea de atracție 
asupra popoarelor.

De un larg ecou s-au bucurat, 
totodată, în cadrul O.N.U. propu
nerile române privind elaborarea 
unor principii ale colaborării eco
nomice între state, ca și acelea 
făcute de țara noastră, mem
bră a Consiliului Economic și So
cial, în problemele industrializă
rii, planificării, formării de cadre, 
utilizării resurselor umane etc., 
propuneri care, prin exemplul con
cret oferit de dezvoltarea econo
mică a țării care le-a inițiat, Ro
mânia, și-au cîștigat prestanță și au 
stîrnit un firesc interes în rîndul 
multor state.

Prin realizările sale pe plan in
tern, prin politica sa externă care 
corespunde întrutotul aspirațiilor 
de pace și progres ale poporului 
nostru, România și-a cucerit un bine
meritat prestigiu internațional, un 
loc de cinste în lume. Rolul crescînd 
pe care-1 joacă țara noastră în or
ganizațiile internaționale este ilus
trat de alegerea frecventă a repre
zentanților români în conducerea 
diferitelor organisme ale O.N.U.

Republica Socialistă România 
este hotărîtă să-și aducă și de aci 
înainte contribuția la realizarea 
obiectivelor înscrise în Carta 
O.N.U., la slăbirea încordării și nor
malizarea vieții internaționale, la 
afirmarea în lume a cauzei inde
pendenței, păcii și libertății po
poarelor. I

Potrivit statisticilor U.N.E.S.C.O. 
din cei 965 milioane de copii 
de vîrstă școlară, cîți se află 
în prezent în lume, numai 44 
la sută frecventează cursurile 
școlilor. Dintre aceștia însă 
mulți sînt nevoiți să învețe în 
condiții deosebit de grele. Lip
sa de săli de clasă, de cadre 
didactice constituie pentru u- 
nele țări recent eliberate o 
problemă dintre cele mai spi
noase. Pe alocuri, cum se vede 
și în imaginea de mai sus, din 
Mexic, în lipsă de școli sînt 
folosite aceste table ad-hoc 
instalate de-a lungul zidu

rilor

LONDRA 18 (Agerpres). — Un 
comunicat dat publicității vineri 
seara la Londra anunță că prin- 
tr-un decret semnat de regina Eli- 
sabeta a Il-a a Angliei se instituie 
un embargou complet asupra im
porturilor și exporturilor de petrol 
cu destinația Rhodesia.

Deși nu există certitudinea că 
embargoul va da rezultatele scon
tate, la Londra se apreciază că prin 
adoptarea acestor măsuri, guvernul 
britanic speră. să facă ca țările a- 
fricane să revină la sentimente mal 
bune față de Anglia. Sînt vizate în 
special acele țări care au rupt re
lațiile diplomatice cu Anglia, în 
semn de protest împotriva lipsei 
unei atitudini mai riguroase a gu
vernului britanic față de regimul 
lui Smith.

PARIS. După ce a participat 
la simpozionul de la Marsilia 
privind biosinteza proteinelor 
și a acizilor nucleici, acad, 
român Eugen Macovschi a fost 
invitat la Sorbona, unde i s-a 
luminat medalia „Claude Ber
nard“. Cu acest prilej, el a 
prezentat o conferință despre 
„Structura materiei vii“.

CAPE KENNEDY. — Nava cosmi
că americană 
dul căreia < 
Frank Borman și James 
amerizaf sîmbăfă la ora 
în Oceanul Atlantic, la sud-vest de 
Insulele Bermude. Operațiile de 
merizare s-au desfășurat în bune 
condiții. Nava „Gemini-7* a efec
tuat un zbor cosmic de 330 ore și 
35 minute (aproape 14 zile) încon
jurând Pămînful de 206 ori și par- 
curgînd o distanță de 9 173 000 km. 
La 15 decembrie, ea a reușit o „în- 
tîlnire în spațiu" cu nava cosmică 
„Gemini-6”.

,,Gemini-7', pe bor- 
s-au aflat cosmonauții 

Lowell, a 
14,05 G.M.T.

ATENA. în numele partidului 
E.D.A., deputății I. Iliu și A. Bri- 
lakis au cerut ministrului justiției 
al Greciei să pună în libertate 
toți deținuțil politici. Deputății au 
amintit că au trecut aproximativ 
16 ani de cînd unii dintre aceștia 
se află în detențiune.

PE AICI AU TRECUT MERCENARII

Această fotografie constituie o mărturie grăitoare a tragediei poporului 
congolez. Încercînd să înăbușe lupta forțelor patriotice, mercenarii sea
mănă pretutindeni moarte și distrugere. Așa cum a declarat cu cinism 
fosta lor căpetenie, colonelul Hoare, el au ucis in Congo, în ultimii ani, 

11 000 de patrloțl congolezi

PRAGA. La Praga a sosit o de
legație a Academiei de Științe 
din China pentru a duce tratative 
privind colaborarea cu Academia 
Cehoslovacă de Științe.

RIO DE JANEIRO. Deținu- 
ții politici din penitenciarul 
Garcia Moreno din capitala 
Ecuadorului, Quito, au decla
rat greva foamei pe timp ne
determinat, cerînd să fie puși 
în libertate. Totodată, ei cer 
să se acorde amnistie gene
rală pentru „toți cei care 
sînt urmăriți, închiși și per
secutați de către actualul re
gim“.

OTTAWA. Primul ministru Les
ter Pearson a anunțat constituirea 
noului guvern al Canadei. Majo
ritatea foștilor miniștri și-au men
ținut portofoliile pe care le deți
neau in vechiul cabinet. Paul 
Martin continuă să dețină funcția 
de ministru : de externe, iar Mit
chell Sharp a fost numit in func
ția de ministru de finanțe.
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