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în ziua de 6 decembrie a avut 
loc ședința Comisiei de organi
zare pentru pregătirea Congresu
lui de înființare a Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agricole 
de Producție.

La ședință au participat tova
rășii Vasile Vîlcu, membru su
pleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., președintele Co
misiei de organizare, Virgil Tro- 
fin, secretar al C.C. al P.C.R., și

Ștefan Matei, membru al C.C. al 
P.C.R., șeful secției 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 u- 
niunilor raionale ale cooperative
lor agricole, elaborate în lumina 
rezoluției 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 coopera
tivelor agricole, specialiști din 
agricultură, lucrători din apara
tul de partid și de stat.

După ce proiectele de statut 
au fost discutate pe larg și defi
nitivate, Comisia de organizare a 
hotărit publicarea lor în presă, 
pentru a fi dezbătute, cu masa 
cooperatorilor, în adunările ge-

nerale ale cooperativelor agricole, 
precum și în conferințele uniu
nilor raionale și regionale ale co
operativelor 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.

linereții

oferte de valoare

în timpul liber
41

inscninări fle la Conferința
orășeneasca Craiova a U.T.C

<1

D iscutarea, în cadrul unei conferințe orășenești, a activității desfășurate timp de doi ani de organizațiile U.T.C. dintr-o localitate cum este Craiova, impune, desigur, o abordare multilaterală a problemelor, începînd cu munca de mobilizare a tinerilor la îndeplinirea planului de producție și terminînd cu laturile cele mai complexe ale activității cultural-educative. Este, de aceea, meritul Comitetului o- rășenesc U.T.C.-Craiova de a fi circumscris în mare măsură în darea de seamă sfera complexă și. intr-adevăr, foarte diversificată a activității organizațiilor de tineret dintr-un oraș care cuprinde întreprinderi de talia celor 14 uzine ale Combinatului chimic Craiova, a Uzinelor „Electro- putere“. a Termocentralei- Craiova, a unor institute și școli' cu un mare număr de elevi și studenți, a organizațiilor U.T.C. dintr-un însemnat număr de sate etc.Cum era de așteptat, darea de seamă a condus dezbaterile spre analiza activității educative desfășurate de organizațiile U.T.C. pentru mobilizarea tinerilor la îndeplinirea obligațiilor profesionale, la întărirea disciplinei și însușirea în permanentă a cunoștințelor tehnice avansate, aplicarea lor în procesul de producție. Peste 12 000 de tineri craioveni au fost antrenați în întrecerea socialistă, dintre care, în 1964, 2 050 au fost declarați fruntași, iar 3 600 își mențin anul acesta, lună de lună, titlul de evidențiat. Cu spirit critic s-au analizat îndeosebi lipsurile manifestate în această direcție de către Comitetul orășenesc U.T.C. Craiova, de comitetele și birourile unor organizații de bază U.T.C., in- sistîndu-se cu deosebire asupra răspunderii față de muncă a tinerilor.în însemnările noastre des-

pre lucrările Conferinței șenești U.T.C. Craiova, propunem să insistăm însă a- supra unui capitol, nu mai puțin important, al activității organizațiilor de tineret: măsurile pe care acestea trebuie să le ia pentru ca tinerii să-și folosească timpul liber în mod distractiv și educativ, în același n-a cial dar tură cu folosirea de către tineri a orelor cînd nu se află în producție, ca și unele comportări necorespunzătoare — pe stradă, în diferite localuri publice, în familii — fapte aparținînd unor tineri și despre care s-a vorbit în Conferință — au impus necesitatea de a stărui și asupra acestei teme. Delegații la conferință au apreciat că vechiul Comitet orășenesc U.T.C. și-a îndeplinit, intr-o măsură insuficientă, sarcinile ce-i reveneau, în ceea ce privește organizarea timpului liber al tinerilor, lipsă care s-a oglindit, la rîndul ei, în activitatea unor organizații U.T.C. care cuprind mii de tineri (cum sînt cele ale Uzinelor „Electropu- tere". Combinatul Chimic etc).
EUGEN FLORESCU 

MIHAIL DUMITRESCU

oràrie

timp. Darea de seamă insistat în mod spe- asupra acestui capitol, întrebările puse în legă-
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Scopul cooperativei agricole 
de producție

• BACĂU. — După ex
ploatările forestiere, întreprin
derile de prelucrare a lemnu
lui și cele din industria hîr- 
tiei și celulozei, au anunțat 
îndeplinirea planului și colec
tivele din ramura extracției 
și prelucrării țițeiului din re
giunea Bacău. La succesele 
petroliștilor băcăoani au con
tribuit aplicarea pe scară mai 
largă a metodei tratării sonde
lor cu substanțe tensioactive și 
solvenți, automatizarea unui 
cîmp de 186 sonde, precum 
și reactivarea a peste 200 de 
sonde inactive, din care au

fost recuperate circa 200 000 
tone țiței.

• GALAȚI. — Din regi
unea Galați sî'Uem informați 
că fabricile de conserve din 
Tecuci și Zagna Vădeni, în
treprinderea de materiale de 
construcție „Doaga“, între
prinderea „Fructexport“ din 
Focșani și Stația de sortare 
a minereurilor din Galați, au 
raportat pînă acum îndeplini
rea planului de producție la 
toți indicatorii pe anul 1965. 
în bilanțul realizărilor ace
stor întreprinderi sînt consem-

nate peste plan 1 000 panouri 
mari din beton armat pen
tru construcții de locuințe, 
peste 1 700 tone conserve di
ferite, 53 000 tone minereu 
sortat și alte produse.

(Agerpres)

Colegi de școală, strungarii 
Vasile Cristache și Napole
on Georgescu și-au păstrat 
vechiul 
consulta 
mai grea 
lucrează 
șini Electrice București 
sînt evidenfia/i în întrece

rea socialistă

obicei de a se 
cînd au o temă 

de rezolvat. Acum 
la Uzina de Ma

li

bucurestene

Succese

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, iar 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-mate- riale a agriculturii, condițiile consolidării sale economico-organizatorice. Creșterea continuă a producției, și îndeosebi a producției 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 țării 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 avansate metode agro-zootehnice în toate sectoarele de producție ;— desfășurarea unei activității economice- financiare eficiente, folosirea gospodărească a mijloacelor materiale și bănești, îndeosebi în scopuri productive ;— cointeresarea materială a membrilor cooperatori prin aplicarea 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.
CAPITOLUL II

Proprietatea cooperativei 
agricole de producție 

și proprietatea personală 
a membrilor ei

Art. 3. Proprietatea cooperativei agricole este 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 coo-

(Continuare în pag. II-III)
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Intr-o convorbire avută 
cu Pavel Erza, director ad
junct al Direcției de statis
tică a orașului București, 
un redactor al Agerpres- 
ului a fost informat că în
treprinderile din Capitală 
și-au depășit planul pe 11 
luni la producția globală 
cu 2,5 la sută, iar la pro
ducția marfă cu 2,1 Ia sută. 
Producția globală realizată 
este cu 12,7 Ia sută mai 
mare decît în perioada co
respunzătoare a anului 
precedent.

Industria bucureșteană a 
realizat peste plan, printre 
altele, 2 682,2 tone de la
minate finite pline, 5 468 
tone de țevi, de diferite di
mensiuni, motoare cu com
bustie internă, echivalînd 
cu 1 400 C.P., 4 300 radiore
ceptoare, 188,4 tone fire 
din bumbac, 1055,300 m.p. 
țesături din bumbac, 236 600 
perechi încălțăminte cu 
fețe din piele, 1374,9 tone 
de zahăr, 1480 tone ulei 
și altele.

Planul productivității 
muncii pe un salariat din 
industrie a fost îndeplinit 
în proporție de 101,3 la 
sută, realizîndu-se o crește
re de 8,2 la sută față de 
anul precedent.

Pînă la sfîrșitul lunii 
noiembrie, un număr de 
22 întreprinderi bucurește- 
ne și-au îndeplinit planul 
anual de producție globală 
și 20 de întreprinderi pe 
cel al producției marfă.

TELIUC

L a sfîrșitul primului 
semestru, tovarășii 
din conducerea mi
nei Teliuc ne spu
neau cu toată con
vingerea că planul 
anual de producție 
va fi îndeplinit în 
jurul datei de 15 de- 
element de bază în 
fusese luată media

cembrie. Ca 
acest calcul 
realizărilor zilnice de pînă atunci 
și cantitatea de minereu extrasă 
peste prevederile planului.

în a doua parte a anului, mi
nerii Teliucului au înscris în 
agenda întrecerii socialiste noi 
realizări, sporite de Ia o zi la 
alta. Ei și-au îndreptat în pri
mul rînd atenția spre creșterea 
vitezelor de înaintare în abataje. 
Unele metode mai vechi au fost 
îmbunătățite, prin adaptarea lor 
la tehnica modernă introdusă în 
subteran. Astfel, procedeul de 
exploatare în felii orizontale, as
cendente, cu rambleerea spațiu-

VITEZE ÎN ABATAJE
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lui excavat, a dat rezultate mai 
bune în urma mecanizării unor 
lucrări. Inginerii Mircea Crișan, 
Dan Andreescu și maistrul Nico- 
lae Bîrz au studiat și pus la 
punct adaptarea screperului la 
operația de rambleere. Tot lor le 
aparține și ideea utilizării unei 
mașini de încărcat. Pentru 
evacuarea minereului exploatat 
prin aceste procedee a fost in
trodusă o bandă transportoare 
concepută și confecționată în 
sectorul mecanic al minei.

Comitetul U.T.C. a analizat 
în vară modul cum s-au desfă
șurat acțiunile de ridicare a ca
lificării. La discuția aceasta, la 
care au luat parte cei 150 de ti
neri cuprinși la forma de bază 
— cursul — s-a arătat că tre
buie pus un accent mai mare pe 
cunoașterea utilajelor și pe cu
noașterea metodelor de exploa
tare ale minerilor fruntași. La 
propunerea comitetului U.T.C., 
conducerea minei a organizat un

ciclu de lecții teoretice și prac
tice despre utilajele și metodele 
noi introduse în subteran și. în 
carieră. Ca urmare, utilajele și 
mecanismele au început să fie 
folosite din ce în ce mai bine. 
Indicii de utilizare ai screperelor 
au crescut simțitor, permițînd 
depășirea cu 800 de kilograme 
a randamentului planificat pe 
post. In abatajele în care sînt 
folosite și screpere, și mașini de 
încărcat, randamentul pe post a 
crescut de două ori, ajungînd la 
7 600 kilograme.

Cu prilejul dezbaterii cifrelor 
de plan pe anul 1965, cu cadrele 
din conducere, au fost propuse 
o seamă de măsuri tehnico-or- 
ganizatorice din care o parte 
trebuiau puse în aplicare încă în 
acest an. Organizația de partid a 
urmărit ca aceste măsuri să fie 
aplicate integral. Ca urmare, a 
fost extinsă metoda pușcării în 
masă, a fost deschis — în ca
rieră — un nou orizont pînă la

120 .de metri, și, tot aici, a fost 
definitivat drumul de acces în
tre orizonturile 6 și 7. Pentru 
îmbunătățirea transportului mine
reului în subteran, a fost în
tocmit un grafic urmărit cu aten
ție de conducere și maistrul sec
torului II. Respectarea cu riguro
zitate a graficului a dus la creș
terea coeficientului de rulare al 
vagoneților de la 0,7 la 1.

Pentru realizarea angajamentu
lui privind calitatea minereului, 
minerii au acordat o deosebită 
atenție atît pușcării subterane, 
cît și alegerii șistului vizibil, la 
locul de muncă și pe benzile 
transportoare de la stația de sor
tare. Cu scopul de a ușura ac
tivitatea oamenilor de la sortare, 
conducerea minei a luat măsuri 
de îmbunătățire a ventilației la 
stația de sortare, de intensifi
care a iluminării punctelor unde 
se alege șistul, prin extinderea 
iluminatului fluorescent. De a- 
semenea, acolo unde anumite

faze ale procesului de exploatare 
și sortare sînt generatoare de 
praf, s-au introdus pulverizatoare 
de apă. Pe aceste căi s-a reușit 
ca planul de calitate să fie de
pășit cu 3,7 la sută, livrîndu-se 
furnaliștilor hunedoreni 16 600 
tone de metal, în minereu-marfă, 
peste prevederi.

...Aceste modificări calitative 
survenite în semestrul II pe mai 
multe planuri au determinat 
modificarea calculelor de perspec
tivă făcute în iulie. Pînă la 
2 decembrie minerii de la Te
liuc dăduseră peste prevederi
le planului la zi 25 000 tone 
de minereu. Tinerii de aici au 
și ei destule motive să fie mîn- 
dri: numărul celor care și-au

LAL ROMULUS 
corespondentul 

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Hunedoara

(Continuare in pag. a UI-a)
Foto : O. PLEC AN



PROIECT
STATUTUL

cooperativei agricole de producție
(Urmare din pag. I)perativei, 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 necă- sătoriți) 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 soția 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 a- tribuie 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, ei 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 prin muncă;— 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.

CAPITOLUL III

Membrii cooperativei 
agricole de producție. 

Drepturile și îndatoririle lor
Art. 8. Pot fi membri ai cooperativei agricole de producție orice producător agricol și alți oameni ai muncii necesari activității cooperativei, care au împlinit vîrsta de 16 ani și aderă la prevederile statutului cooperativei, aduce în proprietatea cooperativei pământul, 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.
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 fie retribuit pentru munca pe care o depune potrivit cu cantitatea și calitatea ei, precum și în funcție de producția realizată;c) să participe la conducerea treburilor cooperativei; 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 ani — să fie ales în consiliul de conducere și comisia de revizie;d) să beneficieze de ajutoarele pe care le acordă cooperativa, în condițiile stabilite de adunarea 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 cooperativei a- gricole are următoarele îndatoriri:a) să respecte prevederile statutului și să aducă la îndeplinire hotărîrile adunării generale, precum și ale consiliului de conducere ;b) să 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 cooperativei ;d) 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 agricole, pentru consolidarea ei economico- organizatorică. 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 obligat la plata despăgubirilor, răspunzînd și disciplinar dacă este cazul.Pentru examinarea plîngerilor cooperatorilor nemulțumiți de hotărîrile consiliului de conducere privind aplicarea de sancțiuni disciplinare și 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 cooperator împotriva intereselor cooperativei, adunarea generală poate hotărî îndepărtarea sa din cooperativă, stabilindu-i și drepturile ce i se cuvin.împotriva hotărîrii adunării generale prin care s-a pronunțat îndepărtarea din cooperativă, precum și în alte cazuri, cel nemulțumit se poate adresa uniunii raionale a cooperativelor agricole de producție.
Art. 13. Cel care se retrage din cooperativa agricolă de producție primește în bani contravaloarea părții sociale din bunurile aduse 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 domiciliul în altă comună, el devine membru al cooperativei pe raza căreia se mută. în acest caz, adunarea generală a cooperativei agricole de unde pleacă îi aprobă transferul, iar cea care-1 primește aprobă înregistrarea sa ca membru al cooperativei respective. Membrul cooperator își păstrează toate drepturile prevăzute în statut.

CAPITOLUL IV

Organizarea activității 
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. Planurile se întocmesc de către consiliul de conducere și sînt supuse dezbaterii și aprobării 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 animală, care să asigure folosirea cît mai deplină a pămîntului, a celorlalte mijloace de producție, a forței de muncă și a tuturor rezervelor pentru creșterea producției agricole și sporirea veniturilor. 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 
și retribuirea muncii

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 experiența 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 a se asigura continuitatea muncii, pentru o mai bună fertilizare și lucrare a pămîntului, suprafețele de teren, ca și celelalte mijloace de producție necesare desfășurării în 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 avansuri 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 de 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.

Art. 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 co- letelor 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 a- daugă un plus de zile-muncă în raport cu valoarea producției globale, mărimea suprafețelor de teren și numărul de animale proprietatea cooperativei.După aceleași criterii și în raport de retribuirea președintelui, vor fi retribuți și vicepreședinții scoși din producție, brigadierii, contabilii, magazionerii, și celelalte persoane cu funcții administrative.Pentru depășirea producțiilor stabilite se pot 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, vino- vați 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 zilele-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 de către adunarea generală.

CAPITOLUL VI

Repartizarea producției 
și utilizarea mijloacelor 

bănești și materiale
Art. 25. Dezvoltarea proprietății cooperativei 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 cum urmează:

A. Cheltuieli materiale de pro
ducție și obligații către stat*— reținerea semințelor necesare;— reținerea furajelor necesare hrănirii animalelor, proprietate obștească;— crearea unui fond de rezervă de sămânță și furaje de 10—15 la sută, peste cantitatea necesară;— plata în natură și în bani a muncilor efectuate de S.M.T.;— achitarea costului îngrășămintelor, insec- tofungicidelor și altor materiale necesare producției ;— restituirea creditelor de producție, plata impozitelor, a taxelor, a primelor de asigurare, a contribuțiilor și efectuarea altor cheltuieli de producție și gospodărești.
B. Fondul de acumulare și 

fondul de consumDupă scăderea cheltuielilor materiale de producție din valoarea producției globale, șe 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 ;— contribuția în bani la fondul de pensii (circa 3,5 la sută, calculată la valoarea 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 

și 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 cooperativei agricole. Ea se întrunește ori de cîte ori este nevoie și cel puțin o dată pe trimestru.Adunarea 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 regulamentului 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 10 membri cooperatori. Alegerea împuterniciților 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.
Art. 30. Adunarea generală a cooperativei agricole are următoarele atribuții:a) dezbate și aprobă planul de dezvoltare în perspectivă, planul anual de producție și financiar, stabilește volumul investițiilor din fondurile proprii și din credite, hotărăște asupra repartizării producției, precum și a veniturilor cooperativei;b) 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 producției agricole marfă și aprobă vînzarea acesteia 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 obli-

gațiilor 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 cooperatori;i) stabilește, pentru fiecare caz în parte, ajutoarele 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 cost, atelaje pentru nevoi personale ;k) hotărăște asocierea cu alte cooperative agricole 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 bine întemeiate, nu îndeplinesc numărul de zile-muncă stabilit de adunarea generală ;o) rezolvă întâmpinările făcute de membrii cooperatori la cererile soli ionate nesatisfăcător de către consiliul de conducere.Adunarea generală exercită și orice alte atribuții care rezultă din prezentul statut.
B. Consiliul de conducere

Art. 31. Consiliul de conducere, ea organ executiv al adunării generale a cooperativei agricole de producție, conduce activitatea cooperativei agricole în intervalul dintre adunările generale și este format din 13—21 membri 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 fi înlocuiți de adunarea generală.
Art. 32. Consiliul de conducere își desfășoară activitatea pe baza principiului muncii colective, Hotărîrile și măsurile ce se adoptă 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 cooperator posibilitatea de a realiza cel puțin minimul de zile-muncă stabilit de adunarea generală ;d) organizează ținerea evidenței 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 aj 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 agrozootehnic 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
(Continuare în pag. a IlI-a)



Statutul cooperativei agricole
de producție

(Urmate din pag. a 11-a)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.
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 re

zolvate 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.
CAPITOLUL 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, îngrășarea 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 agricolă 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.

Lăcătușul Nicolae Micinai, evi
dential lună de lună in între
cerea socialistă, este unul din 
semnalării boghiurilor constru
ite la U. M. Timișoara, pro
dus ce se bucură de o bună a- 
preciere din parte beneiicia- 

rilor
Foto : O. PLECAN

INFORMAU!
Telegramă

Tinereții — oferte de valoare 
in timpul liber

Cinematografe j 
OLD SATTERHAND (film " 
pentru ecran panoramic)

rulează Ia Patria (orele 9) |
11.30 , 14 16,30 i 19 i "
21.30) . , |

ULTIMA CAVALCADA SPRE | 
SANTA CRUZ — cinemascop ■

rulează la Republica (orele k
8 , 10,15 ; 12.30 ; 14,30 ; K
16,45; 19; 21,15), București g 
orele 9,15 ; 11,30 : 13,45 ;
16.30 18,45 ; 21), Feroviar |
(orele 8 ; 10,15 ; 12,30 ; g
14,45; 17; 19.15; 21,30),
Melodia (orele 9,15, 11,30 ; I 
13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30). |
Modern (orele 10; 12; 15,15; » 
16,30 ; 18,45 ; 21). _

ÎNDRĂZNEȚUL PARDAIL- I 
LAN — cinemascop

rulează la Luceafărul (orele
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; ■
18,15 ; 20,30), Festival (ore- | 
Ie 9,45 ; 12 ; 14,15 ; 16,45 ;
19 ; 21). Bucegi (orele 10 ; B 
12 s 14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30), I 
Arta (orele 9,45 ; 12 ; 14.15;
16,30 ; 18,45 ; 21), Munca ■
(orele 10,30 ; 13,30. După- I 
amiază ,.Dulcea pasăre a ti- ■ 
neretii" (orele 15,30 ; 18 ; —
20.30) .

ÎN COMPANIA LUI MAX I
In laboratorul de geologie nucleară al institutului geologia

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

Republicii

★
decembrie, 
externe,

Adunării
Populare

Marți, 7 
afacerilor
Mănescu, a primit în' audiență 
pe Miguel Serrano Femandez, 
în legătură cu apropiata pre
zentare a scrisorilor sale de 
acreditare, ca ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al 
Republicii Chile în Republica 
Socialistă România.

ministrul 
Corneliu

LINDER
rulează la Capitol
9.30 ; 11,45 ; 14 ;
18.45 ; 21).

DINCOLO DE BARIERĂ 
rulează la Victoria (orele 
10 ; 12 ; 14 . 16> 18,15 ;
20.30) , Grivița (orele 10 ;
12 , 14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30), 
Central (orele 9,30 ; 11,45 ; 
14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45),
Popular (orele 10,30 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30).

FEMEIA NECUNOSCUTA
rulează la Union (orele 9,30; 
12 ; 15,30 ; 18 , 20,30).

BOCCELUȚA. — în comple
tare Vizita conducătorilor de 
partid și de stat în regiunea 
Maramureș.

rulează
11.30 ;
20.30) .
pii ora 10 dim., Lira (ore
le 10,30 ; 15,30 : 18 , 20,30).

SOMALIA REPUBLICĂ LA 
ECUATOR — PĂPUȘARII — 
CEI MAI PUTERNICI DIN 
EUROPA — I.R. CERE DE
COLARE

rulează la Timpuri Noi 10— 
21 în continuare.

A FOST O DATĂ UN 
ȘI O BABĂ

rulează la Buzești
9.45 ; 12 ; 14.15 ;
18.45 ; 21).

PĂCAT DE BENZINĂ, 
completare Compozitorul A- 
ram Haciaturian

rulează la Cultural (orele
10.30 ; 16 . 18.15 ; 20,30).

800 DE LEGHE PE AMAZOA
NE. — în completare Calita
tea în cantitate industrială

rulează la Dacia (orele 
9,30—14 în continuare 16,15;
18.30 : 20,45), Moșilor (ore
le 11 : 15.30 , 18 , 20), Pa
cea (orele 16. 18. 20).

NEW YORK
Giulești (orele 
20,30).
LEGĂTURA

Crîngași (orele

(orele
16,30 ;

la Doina (orele 
13,45 ; 16 ; 18,15 ;

Program pentru co-

MOȘ

(orele
16,30 ;

SPORT
Interviu cu GABRIEL COSMAN,

antrenor al lotului republican de tineret la hochei

Sosirea din R. P. Ungară 
a delegației de activiști 

ai P.C.R.

Marți la amiază s-a înapoiat în 
Capitală, venind din R. P. Un
gară, delegația de activiști ai 
P.C.R., condusă de tov. Gheor
ghe Călin, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comite
tului regional Hunedoara al 
P.C.R., care, la invitația G.C. al 
P.M.S.U., a făcut o vizită în a- 
ceastă țară pentru a hia cuno
ștință de experiența organelor 
și organizațiilor de partid ale 
P.M.S.U.

La sosire, pe aeroportul Bă
noasa, delegația a fost salutată 
de tovarășii D. Ivanovici, mem
bru al C.C. al P.C.R., A. Cer- 
vencovici, D. Lazăr și I. Rădu- 
lescu, membri supleanți ai C.C. 
al P.C.R., de activiști ai C.C. al 
P.C.R.

Au fost de față Jozsef Vince, 
ambasadorul R. P. Ungare la 
București, și membri ai ambasa
dei.

(Agerpres)
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DUMINICĂ
rulează
15,30 ;

AGENTUL 
rulează
16, 18,15 : 20,30).

CINE EȘTI DUMNEATA 
DOMNULE SORGE — 
mascop

rulează la Cosmos
15 , 17.30 , 20).

CARTIERUL VESELIEI
Unirea
20.30),
12,30 >

cine-

(orele

(orele 
Volqa 
15,30 ;

rulează la 
16; 18,15;
(orele 10 >
18 ; 20,30).

DE-AȘ FI... HARAP ALB
rulează la Miorița (orele 10;
12 ; 14 , 16 ; 18 ; 20), Bucu
rești (orele 9 : 11 r 13 ; 15 ; 
17; 19 ; 21), Excelsior (o- 

- • 16,45:
(orele 

21,15).
LA

(orele ț

(orele 16 : £

I
I
I
I
I
I

rele 10 , 12 ; 14 :
18.30 ; 20,45, Lumina 
10 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ;

UN LUCRU FĂCUT
TIMP 

rulează la Flacăra
15.30 ; 17,45 ; 20).

BĂDĂRANII
rulează la Vitan
18.30 , 20,45).

ONORABILUL STANISLAS 
AGENT SECRET

rulează la Viitorul (orele 
16 : 18,15 : 20,30).

VESELIE LA ACAPULCO
la Cotroceni (ore- 

16,15; 18,30; 20,45).

la Colentina (ore- 
14,30 ; 16,30 ; 18,30 ;

rulează 
le 14;

AH ! EVA
rulează 
le
20.30) .

ULTIMA VACANȚĂ
rulează la Floreasca
10.30 ;
20.30) , 
18,15 ,

JUDEX
rulează la Progresul (orele
15.30 ; 18 ; 20,15).

(orele
18,15 ;13,30 ; 16

Rahova (orele 16 ; 
20,30).

Practicat în relativ puține orașe ale țării, legat de condițiile atmosferice (numai în București avem patinoare artificiale) hocheiul pe gheață nu se poate mîndri cu o mare masă de practicanți, din care să apară în mod firesc, an de an, elemente valoroase, cum se întîmplă în alte discipline sportive.De aceea, este firesc ca la hochei preocuparea pentru ridicarea elementelor tinere să fie mai mare, să ocupe o pondere deosebită în activitatea federației de specialitate, a cluburilor. Despre aceste probleme am discutat cu tov. GA
BRIEL COSMAN, antrenor al lotului republican de tineret la hochei.— De la început trebuie să precizez — ne-a declarat interlocutorul nostru — că problema depistării și creșterii e- lementelor tinere este încă un capitol deficitar în hocheiul nostru. S-a făcut cîte ceva în această direcție, dar nu de- ajuns. Ca urmare a preocupării din anii trecuți au fost selecționați pentru lotul reprezentativ o serie de tineri ca Ștefan, Corduban, Pop, Dumi- traș, Ștefanov, Pană, Florescu și promovați în prima echipă a țării. Subliniez că promovarea lor este un rezultat direct al patinoarului artificial din Capitală și că — în schimb — în ultima vreme lipsa de gheață (dar și de preocupare !) a făcut ca din provincie să se ridice tot mai puțini jucători.— Aceasta, la nivelul lotului republican. Ce ne puteți spune însă despre preocuparea echipelor de club pentru promovarea elementelor tinere ?— Privind componența celor 6 formații care se întrec actualmente în campionatul republican, remarcăm că cele mai multe echipe au o medie de vîrstă ridicată. Mai joacă încă mulți hocheiști de peste 30 de ani sau foarte aproape de această vîrstă, chiar la echipe ca Steaua, Voința Miercurea Ciuc, Știința Cluj. Elementele tinere sînt destul de puține .— Existența patinoarelor artificiale la București (de fapt, a celui de Ia „23 August“ pentru că cel de la Floreasca e rezervat patinajului) ar trebui să fie un argument pentru ca de aici să se ridice mai

mulți jucători tineri. S-a făcut destul în Capitală, în această direcție ?— S-a făcut ceva, dar — după părerea mea — nu îndeajuns. Clubul Constructorul are o echipă de juniori foarte bună, deținătoare a titlului de campioană a țării la juniori; dintre jucătorii săi, Moiș, Iordan, Marian au chiar mari perspective, fiind introduși și în lotul de tineret. Consider însă că, după atîția ani de e-

o competiție care s-a bucurat de mult succes. Mulțumită a- cestei acțiuni a fost descoperit un tînăr de 15 ani, Gh. Hu- țanu, un real talent pentru hochei. Oricum, este încă foarte puțin.— Ce alte măsuri s-au mai luat ?— Separat de campionatul juniorilor se organizează în acest an un campionat bucu- reștean de copii la care participă echipele Dinamo, Steaua, S.S.E. nr. 2 și Olimpia. Sînt informat că o competiție similară se va desfășura și la Miercurea Ciuc, sub conducerea unui antrenor care se ocupă cu multă pasiune de copii, fostul internațional Ștefan Szabo.
Cînd lipsesc 
începătorii 
nici maeștrii 
nu prisosesc

xistență, patinoarul artificial din București n-a dat destui jucători valoroși. De altfel, în Capitală există numai patru echipe de juniori iînțelegînd importanța problemei, federația și comisia orășenească au luat unele măsuri menite să contribuie la creșterea masei de hocheiști tineri. Astfel, în martie 1965, s-a organizat o tabără de pregătire, pentru copii născuți pînă în 1950, cărora li s-au a- sigurat antrenamente de două ori pe zi, sub conducerea unor antrenori ca Flamaropol, Ti- ron, Zografi, de la loturile reprezentative A și tineret. Am lucrat și eu cu acești copii și pot să spun că a fost o acțiune bună. (De altfel, federația intenționează să o repete, de două ori în această iarnă, în decembrie și în martie—aprilie, în timpul vacanței școlare). Au luat parte peste 60 de copii, tabăra încheindu-se cu

— Aveți și unele propuneri personale în privința ridicării cadrelor tinere pentru hochei ?— Aș propune înființarea, ca la patinaj și la alte sporturi, a unor centre de inițiere în hochei pentru copii între 9—12 ani. Avem foarte mulți jucători de hochei studenți sau absolvenți ai Institutului de cultură fizică, cu specializarea hochei. Aceștia ar trebui să lucreze cu copii de la centrele de inițiere, eventual alături de antrenori cu experiență. Scopul acestor centre ar fi să-i vedem pe copii, deocamdată jucîndu-se „de-a hocheiul“, căci nu am putea avea pretenția ca ei să joace hochei în înțelesul deplin al cuvîntului. Să-i lăsăm pe copii să se joace pe gheață cu crose și puc, să-i supraveghem și ne va fi mai ușor să găsim viitori hocheiști, decît acum cînd avem doar patru echipe de juniori, cu tineri pe care i-am adus

în aceste echipe nu printr-o selecție dintr-o masă largă, ei prin înscrieri.— Ce altă problemă mai ridică pregătirea copiilor ?— Ne izbim de o greutate de ordin material. Nu avem materiale pentru copii, adică pe măsura lor. Mă refer la patine (numere mici) și la ghete, precum și la echipamentul de protecție (mănuși, umerare etc.). Pentru rest, nu e o problemă. întreprinderile producătoare de materiale sportive ar trebui ca, în acord cu federația de hochei, să a- corde interes acestui aspect, deosebit de important pentru atragerea tineretului. De asemenea, cred că ar trebui să pornim și la alcătuirea unui lot național de juniori căruia să-i asigurăm o bună pregătire.— Ca antrenor al lotului de tineret al țării noastre, ce ne puteți spune în această privință ?— Pînă în acest an, noi am avut o orientare greșită. Echipa de tineret a țării nu era o echipă aparte de cea reprezentativă A ci aceste două loturi se intrepătrundeau. A- veam un total de 30 de jucători din care alcătuiam ambele echipe. Adică, cei mai buni la A, iar atunci cînd avea e- chipa de tineret un meci, jucau în ea și jucătorii de la A care corespundeau ca vîrstă. în acest an avem un lot de tineret separat cu care ne vom prezenta în meciuri, indiferent de rezultat.Cred că este necesar să a- vem un calendar, competițio- nal mai bun pentru echipa de tineret. De regulă, cînd vine o echipă străină la București pentru a juca cu reprezentativa, ea face un meci și cu tineretul. Cred că nu e bine, ți- nînd seama de diferențele de grad de pregătire. Ar trebui să jucăm cu echipe la nivelul formației noastre de tineret și după un „rodaj“’ oarecare să întîlnim și adversari mai tari. Hocheiul se învață din jocuri și de aceea pledez pentru un calendar bine conturat al e- chipei de tineret, planificat judicios. Jucînd la întîmplare cu cine vine la București ca adversar pentru „A“, nu putem munci planificat, nu putem a- vea o perspectivă clară a activității.în concluzie, cu toate că s-au inițiat unele acțiuni promițătoare, cred că atît federația, cît și cluburile trebuie să acorde mai multă atenție „schimbului de mîine“ în acest important sport olimpic.
S. SPIREA

PE SCURT
• încă din primele zile ale noii 

ediții a Spartachiadei de iarnă a 
tineretului, mii de tineri muncitori, 
tractoriști, țărani cooperatori, din 
300 asociații sportive ale regiunii 
Dobrogea, au fost prezenți la star
tul întrecerilor. în cadrul etapei 
pe asociații, ei și-au disputat în- 
tîietatea la trîntă, tenis de masă, 
haltere, gimnastică și șah. Pentru 
antrenarea unui cît mai mare nu
măr de sportivi la această compe
tiție de masă, asociațiile ,,Energia" 
și ,,Voința" Constanța, ,.Progre
sul" — Isaccea, ,.Răsăritul" — Su- 
lina au pregătit din timp sălile de 
sport, materialul sportiv și au or
ganizat ,.colțuri ale spartachiadei". 
La Babadag, Cogealac, Tulcea si 
în alte localități se organizează 
centre de inițiere a tineretului la 
trîntă, haltere, schi și alte disci
pline.

• Ieri s-au desfășurat partidele 
din runda a 13-a a campionatului 
republican masculin de șah. Re
zultatele înregistrate : Voiculescu 
— Neamțu 0—1; Moisini — Bon
doc 1—0; Veisman — Reicher 1—0: 
Ciocîltea — Szabo 1—0 și Ungu- 
reanu — Șuta 0—1. S-au încheiat 
cu remiză partidele : Nacht — 
Gheorghiu; Pavlov — Nacu; Geor- 
gescu — Mititelu, și Ghițescu — 
Soos. Au fost întrerupte partidele : 
Droszd — Partos și Rădulescu — 
Botez.

în clasament conduce Florin 
Gheorghiu cu 11,5 puncte urmat 
de Nacu și Ciocîltea cu cîte 9 
puncte. Astăzi de la ora 16,30 se 
joacă runda a 14-a.

• Astăzi se desfășoară jocurile 
ultimei etape a campionatului re
publican de rugbi.

în Capitală, meciurile se vor 
disputa după următorul program : 
Stadionul Tineretului — Steaua — 
Știința Cluj (ora 13,00) ; Grivița 
Roșie — Știința Petroșenj (ora 
14,30); Stadionul Progresul — Di
namo — Constructorul (ora 14,00); 
Stadionul Gloria — Gloria — Ști
ința Timișoara (ora 14,30).

La Bîrlad, Rulmentul din loca
litate întîlnește formația C.S.M.S. 
Iași.

• Astăzi, cu începere de la ora 
13,30, pe stadionul Dinamo din 
Capitală se va desfășura un atrac
tiv meci de fotbal. înt.r-o partidă 
restantă, contînd pentru etapa a 
V-a a campionatului categoriei A, 
se întîlnesc formațiile Dinamo 
București și Știința Cluj.

• Aproape 90 000 de spectatori 
au urmărit marți Ia Neapole me
ciul internațional de fotbal dintre 
echipele Italiei și Scoției din ca
drul preliminariilor campionatului 
mondial (grupa a 8-a). Fotbaliștii 
italieni, au dominat majoritatea 
timpului, obținînd victoria cu sco
rul de 3—0 (1—0). în urma aces
tui succes, echipa italiană s-a cla
sat pe primul loc în grupa respec
tivă calificîndu-se pentru turneul 
final din Anglia.

(Agerpres)

(Ihrmare din pag. b)Surprinzător este însă că despre importanța problemei, ca și argumentele cele mai e- locvente în favoarea mai bunei organizări a timpului liber al tinerilor, au vorbit și le-au a- dus în Conferință nu atît delegații organizațiilor U.T.C. care au luat cuvîntul, ci... tovarășii mai în vîrstă, invitați • Tovarășul Ion Coțoi, secretar al comitetului U.T.C. de la Combinatul chimic, se arăta chiar satisfăcut în cuvîntul său de faptul că, pentru tinerii de la cele 14 uzine ale combinatului, „s-a desfășurat o muncă 
culturală intensă“, organizîn- du-se de la începutul anului pînă în prezent... două dumi
nici cultural-sportive! Iar unii delegați ai organizației U.T.C. „Electroputere“ au dat vina lipsei de preocupare pentru organizarea timpului liber pe seama... dorinței de a avea o sală mare, nouă, de dans.— Aceasta este o falsă problemă, spunea, în cuvîntul său, tovarășul Alexandru Dombi, directorul general al Uzinelor „Electroputere“. Este drept, cu cît sînt săli mai multe pentru organizarea activităților culturale, cu atît este mai bine dar deocamdată în oraș există suficiente săli pentru ca tinerii să citească, să danseze, să petreacă. Trebuie numai să folosim cît se poate de judicios aceste săli și, în general, toate posibilității^ de care dispunem... La tlzinele „Electropu- * tere“. spunea tovarășul Dombi, exișta o bibliotecă cu 47 000 de gărți tehnice. O recentă cercetare arată însă că, din numărul total al tinerilor care lucrează aci (75 la sută din totalul salariaților sînt tineri, 2 600 fiind uteciști), nici 3 la sută n-au călcat pragul acestui adevărat lăcaș de' cultură. Mulți vorbitori s-au referit la existența în Craiova a unei mari săli de club (sala „1 Mai“), care ar putea deveni un important centru pentru petrecerea timpului liber de către tineri, dar care este folosită drept sală de cinematograf care abia are 20—30 de spectatori zilnic ; altă sală există chiar în clădirea în care se a- flă sediul comitetului orășenesc U.T.C. și este, la rîndul ei, insuficient folosită. Numeroase alte exemple s-au dat în acest sens, ele dovedind că în atenția comitetului orășenesc U.T.C. nou ales trebuie să stea o foarte atentă cercetare și gospodărire a tuturor posibilităților existente, pentru a lărgi baza materială destinată activităților culturale, folosirea ei judicioasă în vederea mai bunei organizări a timpului liber al tinerilor.Partea cea mai mare a discuțiilor privind organizarea timpului liber al tinerilor cra- ioveni a cuprins, cum era și firesc, răspunsuri la întrebarea : ce oferim tinerilor în orele lor libere ?, vizîndu-se foarte direct programul și conținutul activităților cultural-educative și sportive organizate. In ansamblu, discuțiile au relevat că, pînă acum, acțiunile inițiate, n-au satisfăcut pe deplin nici numeric, nici calitativ, exigențele tineretului cra- iovean. Cu unele prilejuri (deseori doar cu prilejuri festive) s-au organizat întîlniri în cadrul unităților industriale, în instituții, școli sau facultăți, cu activiști de partid, cu oameni de cultură și artă ; unele comitete U.T.C. au organizat reuniuni și concursuri „Cine știe, cîștigă“, vizionări de filme sau conferințe, deseori ele fiind neatractive.Comitetul orășenesc U.T.C.. se spunea pe bună dreptate în conferință, trebuie să aibă în legătură cu organizarea timpului liber o viziune de ansamblu asupra manifestărilor care se desfășoară săptămînal în întregul oraș, viziune care să cuprindă și să conducă drumurile posibile ale tinerilor în majoritatea orelor lor libere. Iată, de pildă, se spunea, în Craiova învață astăzi numai în școli și facultăți aproape 40 000 de elevi și studenți. S-a întrebat comitețul orășenesc U.T.C. ce posibilități li se oferă acestor tineri în cele 7 zile

ale săptămînii( în orele libere) și, mai ales, sîmbăta și duminica ? Se pare că nu, de vreme ce pînă acum s-a neglijat aproape total popularizarea u- nor acțiuni interesante, care puteau prezenta interes pentru tineri. Așa, de pildă, la Universitatea populară, la ciclul „Tineretul și epoca contemporană“, dintre toți cursanțl'i doar... trei sînt tineri, restul fiind oameni în vîrstă, chiar bătrîni ! Așa se întîmplă și în cazul întâlnirilor cu oameni de cultură și artă, majoritatea sa- vanți cu renume, întîlniri care — după cum spunea un invitat din partea Sfatului popular — se fac mai mult cu... pensionari !, deși temele tratate sînt de interes aproape exclusiv tineresc. Sala Teatrului Național din Craiova aproape la fiecare spectacol, este populată mai mult de spectatori vîrstnici. Situația nu este schimbată nici cînd analizezi excursiile, poate doar prezența la meciurile de fotbal să dea alte date ; cît privește însă participarea tinerilor muncitori și a sala- riaților, în genere, pe stadioane ea este redusă, întreaga „a- tenție" a organizatorilor sportivi fiind îndreptată, de data a- ceasta spre elevi, ei fiind mai ușor de „mobilizat“, în realitate de umplut un gol al activității cultural-sportive.Ce s-a întîmplat la Craiova? Să se fi inversat, oare, datele naturale firești, să înceapă entuziasmul cu... bătrinețea ? Ar ■ fi cu totul nefiresc să fie așa, iar datele care există confirmă contrariul: tinerii din localitate doresc să petreacă într-un mod util, plăcut, timpul lor liber. Este necesar însă ca aceia care se ocupă de îndrumarea lor, de cultivarea preferințelor lor. și în primul rînd organizațiile U.T.C., să pornească în organizarea acțiunilor pe care le întreprind de Ia dorințele tinerilor, de la preferințele lor, să fie consultați din timp asupra fiecărei acțiuni în parte, să se facă popularizarea necesară a acestor acțiuni, pentru ca ei să poată participa.Iată cîteva exemple. Nepar- ticiparea tinerilor la spectacolele „Naționalului“ craiovean au, în fapt, două explicații : a) lipsa de popularizare a spectacolelor în rîndul tinerilor (secretarul comitetului U.T.C. de la „Electrooutere“ confirma că nu s-a întreprins, pentru a- ceasta, nimic din partea organizației U.T.C. în uzină) și, b) faptului că unii tineri nu înțeleg unele spectacole, din pricină că n-au fost alese piese a- decvate preocupărilor lor. îar despre ciclul de lecții cu tema : tinerețea și epoca contemporană, ca și despre unele întîlniri cu oameni de știință și artă, chiar unii delegați aflau pentru prima dată... în conferința orășenească de alegeri.Evident, rolul comitetului orășenesc U.T.C., al organizațiilor U.T.C. din întreprinderi, instituții, școli și facultăți în organizarea și popularizarea u- nor activități care pot trasa a- cele adrese foarte utile pentru drumurile pe care le parcurg tinerii în orele lor litiere — este foarte mare. Conferința a hotărît de aceea ca noul comitet orășenesc să ia măsurile necesare în acest sens. O mențiune specială s-a făcut privind aceste măsuri la preocupările pentru a asigura tinerilor mai multe posibilități de a cunoaște frumusețile patriei, locurile legate de tradițiile glorioase de luptă ale poporului nostru, realizările în industrie, agricultură etc, ca mărirea numărului de locuri unde tinerii să danseze mai mult, să cînte, să-și sărbătorească propriile succese în muncă. în învățătură.Conferința de dare de seamă și alegeri a stabilit un plan concret de măsuri, a sugerat numeroase forme atractive de atragere a miilor de tineri în orele lor libere spre acele locuri unde pot găsi programe interesante, unde se pot 0- dihni într-un mod plăcut, instructiv. Folosind sugestiile participanților la conferință, noul comitet orășenesc U.T.C. are datoria de a trece de îndată la organizarea îndeplinirii măsurilor stabilite de conferință.

La Centrala electrică de termolicare din Oradea
Foto : AGERPRES

Viteze în abataje și pe grafice
(Urmare din pag. I) 

menținut în acest an lună de 
lună titlul de evidențiat în în
trecerea socialistă este cu 30 mai 
mare decît în anul trecut. Mobi
lizați de organizațiile U.T.C., ei 
au participat cu regularitate la 
formele de ridicare a calificării ; 
membrii birourilor U.T.C. i-au 
ajutat cu mai multă competență 
să-și ia angajamente în întrece

rea socialistă pe măsura posibi
lităților lor. Și bineînțeles, să le 
îndeplinească cu succes. Tinerii 
și-au sporit astfel contribuția la 
realizarea și depășirea sarcinilor 
de plan. Numeroși tineri frun
tași au demonstrat că merită a- 
cest titlu, iar peste două luni 
pe piepturile multora va străluci 
încă o steluță de fruntaș — a 
doua sau a treia.



Adunarea Generala a O.N.U

a idealurilor de pace
NEW YORK 7 Trimisul special Agerpres, Nicolae 

Ionescu, transmite s
Adunarea Generală a Organizației Națiunilor 

Unite a adoptat marți seara, în unanimitate. De
clarația cu privire la promovarea în rîndurile tine
retului a idealurilor de pace, respect reciproc ți 
înțelegere între popoare. Atît în cadrul acestei 
ședințe, cît și în cursul dezbaterilor din Comi
tetul pentru problemele sociale, umanitare și cul
turale unde a fost definitivat textul Declarației, a 
fost subliniată importanța deosebită și oportunita
tea acestui document — elaborat, după cum se știe, 
din inițiativa delegației României — care atrage 
atenția tinerilor că „trebuie să devină conștienți 
de răspunderea lor în lumea pe care vor fi chemați 
să o conducă și trebuie să fie însuflețiți de încre
dere în viitorul fericit al omenirii“.

DEZBATERILE PRIVIND ACORDAREA INDEPENDENȚEI

POPOARELOR COLONIALE

NEW YORK 7 Trimisul spe
cial Agerpres, Nicolae Ionescu, 
transmite :

Luni după-amiază partici- 
panții la lucrările Adunării Ge
nerale O.N.U. au continuat dez
baterile în legătură cu pro
blema îndeplinirii Declarației cu 
privire la acordarea indepen
denței țărilor și popoarelor co
loniale.

Luînd cuvîntul, reprezentan
tul român, Mihai Magheru, a 
arătat că „Organizația Națiuni
lor Unite s-a situat de partea 
popoarelor coloniale atunci cînd 
a adoptat în urmă cu cinci ani, 
Declarația cu privire la acor-Declarația cu privire la acor
darea independenței țărilor și 
popoarelor coloniale“. Dar, a 
adăugat delegatul român, deși 
au trecut cinci ani de la adop
tarea acestei declarații, „aproape 
50 milioane de oameni continuă 
să trăiască într-un mare număr 
de teritorii dependente“. El 
declarat că „O.N.U. trebuie 
intervină într-un mod ferm 
eficace pentru a sprijini popoa
rele care continuă să fie lipsite 
de dreptul sacru de a dispune 
de soarta lor". Totodată, repre
zentantul țării noastre a arătat 
pericolul pe care îl reprezintă 
proclamarea unilaterală a inde
pendenței Rhodesiei de sud de 
către un grup minoritar rasist și 
existența regimului promotor al 
politicii de apartheid din Africa 
de sud.

În încheiere, Mihai Magheru 
a arătat că „delegația Republicii 
Socialiste România se va pro
nunța pentru adoptarea de mă
suri eficace care să poată duce, 
fără întîrziere, la traducerea în 
viață a prevederilor Declarației 
privind independența țărilor și 
popoarelor coloniale, adoptată 
în urmă cu cinci ani de Aduna
rea Generală“.

popoarelor coloniale“.

a 
să 
si

In continuarea discuțiilor pe 
marginea acestei probleme a 
luat cuvîntul reprezentanții Al
baniei, Guineei, R.S.S. Ucrai
nene, Ghanei, R.A.U., Bulgariei 
.și ai altor țări, care au atras de 
asemenea atenția asupra necesi
tății îndeplinirii fără întîrziere a 
prevederilor Declarației, reco- 
mandînd adoptarea unor măsuri 
eficace în acest scop.

In Comitetul Politic al Adu
nării Generale au fost reluate 
luni dezbaterile în legătură cu 
„inadmisibilitatea intervenției în 
afacerile interne ale statelor, și 
apărarea independenței și suve
ranității lor“.

în Comitetul de tutelă s-au 
încheiat luni dezbaterile în le
gătură cu situația din Oman. 
Urmează ca în această problemă 
să fie elaborat un proiect de 
rezoluție. În cursul aceleași zile 
Comitetului i-au fost prezentate 
două proiecte de rezoluție, unul 
privind situația din Guyana Bri
tanică, iar celălalt referitor la 
Gibraltar. In primul document, 
prezentat de delegatul Liberiei, 
în numele a 21 de coautori (în 
majoritate țări africane), se rea
firmă „dreptul inalienabil al po
porului din Guyana Britanică la 
libertate și independentă“ și se 
cere puterii administrante „să 
pună capăt stării excepționale și 
să elibereze toți deținuți poli
tici“.

Proiectul de rezoluție privind 
Gibraltarul, prezentat de delega
tul Argentinei, în numele a 14 
coautori, invită Marea Britanic 
și Spania să înceapă fără întîr
ziere tratative pentru soluționa
rea problemei Gibraltarului și să 
raporteze celei de-a 21-a sesiuni 
a Adunării Generale rezultatele 
acestor negocieri.

PREȘEDINTELUI SUKARNO
la

Grevă

la Universitatea

din Bruxelles

Conferința de la Harad

DJAKARTA 7 (Agerpres). 
deschiderea sesiunii unite

Eșecurile
„escaladării“

CUVINTAREÂ

scurt
• LA 7 decembrie, la Academia de Științe și 

Arte a Republicii Socialiste Slovenia a avut loc o 
adunare in cadrul căreia Aurel Mălnășan, ambasa
dorul României la Belgrad, a înmînat președintelui 
acestei Academii, Iosip Vidmar, diploma de membru 
corespondent al Academiei Republicii Socialiste 
România.

Au luat parte Beno Jupancici, vicepreședinte al 
Vece! Executive a R. S. Slovenia, academicieni, 
profesori și reprezentanți ai vieții culturale.

• LA
C.C. al 
Miniștri 
avut la 
lor de învățămînt superior. Luînd cuvîntul T. Jiv
kov s-a referit la unele probleme economice, prin
tre care la planul pe anul 1966. El a*subliniat dez
voltarea pe care o vor lua energetica, industria 
chimică și constructoare de mașini. Vorbitorul a 
arătat că în 1966—1967 statul va aloca 300 mili
oane de leva pentru creșterea nivelului de trai al 
salariaților cu venituri mici. Vor crește, de aseme
nea, veniturile specialiștilor cu studii superioare si 
medii.

al 
de 
au

7 decembrie, T. Jivkov, prim-secretar 
P.C. Bulgar, președintele Consiliului 
și alți conducători de partid și de stat 
Sofia o întîlnire cu studenți ai institute-

• MISIUNEA de legătură a Înaltului comanda
ment al Armatei populare vietnameze a adresat Co
misiei de supraveghere și control din Vietnam un 
mesaj in care sînt condamnate acțiunile agresive 
întreprinse de forțele armate guvernamentale sud- 
vietnameze în partea de sud a zonei demilitarizate 
ce divizează Vietnamul. La 1 decembrie, se arată 
în mesaj, trupe guvernamentale și americane au 
întreprins o așa-zisă operațiune „de curățire“ uci- 
gînd numeroși locuitori pașnici, distrugînd nume
roase case și jefuind bunuri ale populației. Mesajul 
atrage atenția că aceste acțiuni sînt o nouă violare 
a acordurilor de la Geneva și a statutului privind 
zona demilitarizată.

• LUCRĂRILE de construire a hidrocentralei din 
regiunea Kremasta, de pe fluviul Aheloos, sînt în 
curs de încheiere. Construcția marelui baraj, înalt 
de 160 metri, a luat sfîrșit. în această regiune a 
început să se formeze lacul de acumulare, care va 
avea în curînd o suprafață de 80 000 hectare și 
va reține o cantitate de 4 700 milioane m.c. de 
apă. La Kremasta se instalează patru unități cu 
o putere de 109 000 kW fiecare. Prima unitate a 
complexului din Kremasta va începe să funcțio
neze încă în cursul acestei luni.

• GUVERNUL Sudanului a prezentat spre apro
bare Adunării Constituante proiectul de lege cu 
privire la interzicerea Partidului Comunist din Su
dan. Potrivit proiectului de lege toate organizațiile, 
„care aderă la principiile comuniste sau ideologia 
acestora", urmează a fi scoase în afara legii, iar 
activitatea lor interzisă. în 
tului de lege în Adunarea 
comuniști vor fi invalidați.

cazul adoptării proiec- 
Constituantă, deputății

BRUXELLES. — Greva studenților de la Universitatea din Bruxelles continuă de patru zile. Studenții cer reducerea cheltuielilor militare ale țării, democratizarea învățământului și îmbunătățirea condițiilor de viață ale oamenilor muncii. Sindicatul profesorilor universității s-a declarat solidar cu greva.
Declarația

studenților

din Guatemala

CIUDAD DE GUATEMA- 
MALA. — Asociația studen
ților din Guatemala a dat 
publicității o declarație in 
care cere guvernului să apro
be ■ reîntoarcerea în țară a 
celor ■ trei profesori universi
tari cărora în luna februarie 
a.c. ■ li. s-a impus exilul din 
cauza vederilor lor. democra
tice.

Asociația studenților califi
că acțiunea guvernului ca 
„nejustificată și ca un semn 
de dispreț față de cultura și 
pregătirea > studenților acestei 
țări".

Sistem experimental
de învățămînt

PEKIN 7. — Co
respondentul Ager
pres, I. Gălățeanu, 
transmite :

A trecut un an de 
cînd C.C. al P.C. Chi
nez a trasat sarcina 
extinderii sistemului 
de învățămînt, în ca
drul căruia cursanții 
să-și consacre jumăta
te din timp studiului 
și cealaltă jumătate 
muncii efective în pro
ducție, sistem apreciat 
de conducătorii Chi
nei drept cel mai co
respunzător condițiilor 
specifice ale țării. În 
perioada care a trecut, 
ministerele industriei, 
comerțului, comunica
țiilor, sănătății etc. au 
înființat în orașele din 
întreaga țară școli ex
perimentale a căror 
programă analitică .ține 
seama de noua iniția
tivă. Asemenea școli au 
fost create și pe lîngă 
întreprinderi, 
universități 
ființă grupe

Presa din 
nunță că recent

iar în 
au luat 
speciale; 

Pekin a-

ITALIA. Cohseumul clin Roma

Sesiunea Sovietului
Suprem al U.R.S.S.

Silviu Podină, trans- 
7 decembrie, la Mos- 
deschis cea de-a 7-a 
Sovietului Suprem al

a luat cuvîntul V. Garbuzov, 
ministrul de finanțe al U.R.S.S., 
care a prezentat proiectul 
buget pe anul 1966.

do

in R.P. Chineză
nisterul Învățămîntu- 
Jui,a convocat o con
ferință pe țară, al că
rei obiectiv a fost dis
cutarea rezultatelor ob
ținute în i acest dome
niu. La conferință au 
participat reprezentanți 
ai ministerelor pro
ductive, ai școlilor care 
aplică noul sistem. Cu 
acest prilej, președin
tele R. P. Chineze, Liu 
Șao-ți, și 
Consiliului 
Ciu En-lai, au

■ unele directive, iar Lu 
Din-i, vicepremier al 
Consiliului de Stat, a 
prezentat un raport.

Participanții la con
ferință au apreciat că 
sistemul de învățămînt 
jumătate studiu-jumă- 
tâte muncă în produc
ție, organizat experi
mental a dat rezultate 
pozitive. Conferința a 
hotărît ca experimentul 
să. continue pe o sca
ră mai largă încă cinci 
ani, urmîrid ca în cei 
10 ani următori acest 
sistem să - fie generali-

MOSCOVA 7 Corespondentul 
Agerpres, 
mite : La 
cova s-a 
sesiune a
U.R.S.S. In cadrul sesiunii vor fi 
dezbătute planul de dezvoltare a 
economiei naționale și bugetul de 
stat al U.R.S.S. pe anul 1966 și 
vor fi aprobate decretele Prezi
diului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., emise de la ultima se
siune (octombrie 1965).

In raport, la primul punct al 
ordinei de zi, Nikolai Baibakov, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri și președinte al Comite
tului de Stat al Planificării al 
U.R.S.S., a arătat că rezultatele 
preliminare ale îndeplinirii pla
nului pe anul 1965 permit să se 
afirme că sarcinile principale ale 
dezvoltării economiei naționale a 
a U.R.S.S. se îndeplinesc cu 
succes.

în cursul aceleiași zile, în ca
drul lucrărilor Sovietului Suprem

a aselenizat
MOSCOVA 7 (Agerpres). ■— 

Agenția TASS anunță că la 1 
decembrie ora 0,51'30” (ora 
Moscovei), stația automată „Lu- 
na-8“ a atins suprafața Lunei. 
In cursul zborului stației spre 
Lună s-a procedat la o verifi
care complexă a funcționării 
sistemelor care să asigure asele
nizarea lină. Verificarea a indi
cat funcționarea normală a siste
melor stației în toate etapele ase
lenizării, cu excepția celei fi
nale.

In urma zborului stației 
„Luna-8‘‘ s-a făcut un nou pas 
în direcția realizării aselenizării 
line.

LUPTA PENTRU MENȚINEREA
premierul 
de Stat, 

trasat

DOLARULUI
Un articol din „New York Herald Tribune"

„Alături de războiul din Vietnam factorul care 
afectează in cea mai mare măsură și cel mai direct 
poziția mondială a Statelor Unite este situația ba
lanței de plăți a S.U.A. — se spune într u» articol 
intitulat „Lupta pentru menținerea dolarului1 r apă
rut în „New York Herald Tribune11 sub semnătura 
comentatorului Joseph Alsop. Este, așadar, neplă
cut să trebuiască să constatăm că programul ad
ministrației de echilibrare a balanței de plăți nu a 
înregistrat decît progrese îndoielnice1.

„Programul adoptat iarna tre
cută, cînd se manifesta o seri
oasă criză de încredere în dolar, 
continuă articolul, fusese impus 
de deficitul balanței de plăți 
care în 1964 se cifra la trei mi-

— Luînd cuvîntul 
a conducerii Adunării 

Populare Consultative provizorii, președintele Su- 
karno a arătat că a încercat înainte de toate să 
restabilească unitatea țării imediat după evenimen
tele de la 30 septembrie. „Eu văd cu regret că 
sîntem în pericol ca națiune, pentru că ne luptăm 
unii contra altora", a spus el. Sukarno a declarat 
că oricine care încearcă să abată revoluția indo
neziana spre dreapta va avea de a face cu toate 
forțele progresiste ale țării.

„Acei care ar vrea să ne convingă că sînt de 
stînga și în același timp arestează și aruncă în 
închisori mii de oameni, — aceștia de fapt nu sînt 
de stînga, . ci dimpotrivă, de dreapta" — a spus 
Sukarno. Președintele a subliniat că adoptînd ho- 
tărîrea cu privire Ia „mișcarea de la 30 septem
brie" el va respecta două principii : revoluția indo
neziana trebuie să rămînă de stînga, națiunea indo
neziana trebuie să fie unită.

Agenția Associated Press, amintind că Adunarea 
Populară Consultativă provizorie l-a ales în 1963 
președinte pe viață, arată că „în discursul de luni 
Sukarno a cerut din nou să i se restituie puterea 
deplină, care i-a fost parțial retrasă în favoarea ar
matei" după evenimentele de Ia 30 septembrie.

La Harad își continuă lucrările conferin
ța consacrată soluționării problemei yeme
nite. După cum relevă presa din Cairo, 
la această conferință au apărut puncte de 
vedere diferite între delegații yemeniți re
publicani și regaliști în ceea ce privește 
interpretarea prevederilor acordului de la 
Jeddah între R.A.U. si Arabia Saudita.

Actuala conferință de 
la Harad a fost convo
cată conform acestui 
acord în scopul rezol
vării pe cale pașnică a 
problemei yemenite, 
formînd un guvern de 
tranziție pentru perioa
da pînă la organizarea 
referendumului din 
1966.

Unii delegați, scrie 
ziarul „Al Ahram“, au 
dat acordului de la 
Jeddah o interpretare 
care nu corespunde țe
lului restabilirii păcii în 
Yemen. După cum sub
liniază același ziar, re
prezentanții R.A.U. și 
Arabiei Saudile se stră
duiesc să împiedice în
cercările unora de a 
obține amînarea con
ferinței, sau de a duce 
conferința în impas.

Delegații la Confe
rința de la Harad au 
adresat președintelui 
Nasser și regelui Feisal 
mesaje în legătură cu 
problemele apărute în

timpul lucrărilor și cu 
punctele de vedere di
ferite intervenite.

Abdul Rahman Iry- 
ani, conducătorul dele
gației yemeniților repu
blicani, a declarat în- 
tr-o conferință de pre
să că „delegația sa a 
venit la conferința de 
la Harad cu încrederea 
că ea va restabili pa
cea și securitatea pe 
teritoriul Yemenului“. 
Arătînd că monarhiștii 
cer să se discute în pri
mul rînd problema re
gimului din Yemen și 
propun crearea în pe
rioada de tranziție a 
unui guvern de com
promis, șeful delegației 
republicanilor a preci
zat că „nu putem fi de 
acord cu aceasta“. 
„Poziția monarhiștilor 
a continuat Iryani, a 
fost cauza pentru care 
ședințele conferinței au 
fost amînate pentru a-i 
convinge de injustețea 
unui asemenea mod ele 
a pune problema“.

Din nou în presa americană se vorbește despre „escaladarea“ războiului din Vietnam. Termenul devenit obișnuit pentru descrierea agresiunii Statelor Unite împotriva poporului vietnamez este acum folosit de către marile ziare pentru a preciza ceea ce numesc ele „noua etapă“ a războiului. în cazul de față referirea se face la vizita lui McNamara în Vietnamul de sud și la proiectele pe care el, se pare, că le aduce spre aprobare președintelui Johnson. In esență, ar fi vorba despre două chestiuni: 1. o sporire masivă a efectivelor militare americane în Vietnamul de sud ; 2. o intensificare a bombardamentelor atît împotriva forțelor patriotice din Vietnamul de sud, cît și împotriva R. D. Vietnam.Bineînțeles, acestea nu sînt lucruri noi. Despre ele a vorbit și Ia Washington și la Saigon chiar McNamara. Se pare însă că proporțiile pe care cercurile agresive doresc să Ie imprime acestor acțiuni sînt deosebite.! Astfel, Joseph Alsop, cunoscut ca sprijinitor al politicii agresive americane în Vietnam și ca unul dintre inițiații în culisele Casei Albe, scria după întoarcerea lui McNamara la Washington că au fost luate „hotărîri importante“, precizînd că așa cum s-a procedat de obicei „Administrația va întîrzia în a informa 1 țara“ asupra acestora. După părerea lui Alsop, hotărîrile prevăd sporirea de patru ori a tonajului bombelor lansate de aviația americană asupra Vietnamului și „o creștere ulterioară continuă a forțelor terestre“.Asupra acestui din urmă subiect James Reston, în NEW YORK TIMES scria că Statele Unite vor trimite în Vietnam „oricîte forțe vor fi necesare". Unele din cifrele citate de presa americană vorbesc despre eventualitatea sporirii efectivelor militare pînă la aproximativ 400 000 de soldați în cursul anului viitor. „în felul acesta, scria Reston, americanii au trecut de la o forță mică, de 700 de „consilieri" necombatant! la o forță expediționară de luptă care numără actualmente 165 000 de oameni, iar una din curiozitățile războiului este că nici măcăr oamenii bine informați nu-și pot aminti cînd au fost luate aceste hotărîri. Ei știu unde ne găsim astăzi, dar nu știu cum am ajuns aici“.Ceea ce numește Reston „cercul vicios" din Vietnam nu este însă o acțiune apărută peste noapte. Aci este vorba despre presiunile și influența permanentă a cercurilor militariste extremiste din Statele Unite, despre subordonarea întregii politici orientării agresive, nefaste, în Vietnam.In același timp, ca o caracteristică a tonului comentariilor americane, se recunoaște că sporirea forțelor armate în Vietnam constituie o dovadă din ce în ce mai concludentă a eșecului politicii S.U.A. în această regiune.Totuși, oficialitățile americane declară, așa cum face vicepreședintele Humprrey, că Statele Unite vor continua „escaladarea războiului“. Toate aceste declarații se fac în contextul unei vaste operații propagandistice care caută să preia versiunea lipsită de realism a așa ziselor „tratative fără condiții prealabile“. După cum scria ziarul NHAN DAN care apare la Hanoi, „pînă în prezent guvernul american nu a adoptat niciodată o atitudine serioasă în ce privește o soluționare politică corectă a problemei vietnameze“.Pe plan mondial continuă, de asemenea, mișcarea de protest împotriva politicii agresive a S.U.A. în Vietnam. Marșurile, demonstrațiile, declarațiile unor personalități politice exprimă protestul clar împotriva orientării americane. „Majoritatea europenilor, scrie DER SPIEGEL, au îndoieli în ce privește înțelepciunea războiului din Vietnam...“ între timp, în Vietnamul de sud continuă lupta forțelor patriotice împotriva agresorilor. în colțurile cele mai diferite ale țării — în apropierea Saigonului — lîngă baza americană Chu Lai, între Hue și Da Nang, în apropierea plantației Michelin, patrioții dau lovituri puternice trupelor americane și saigoneze.
P. NICOARA
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liarde dolari și de necesitatea de 
a anunța acest deficit într-o at
mosferă de extremă nesiguranță 
decurgînd și din acuta criză a 
lirei sterline“. După părerea co
mentatorului, printre factorii, 
principali care provoacă actuala 
situație neliniștitoare a dolarului 
se numără marile plasamente de 
capital efectuate de băncile 
americane în străinătate și mai 
ales investițiile directe ale fir
melor americane în afara grani
țelor țării. „Anul acesta, de 
pildă, se scrie în articol, fir
mele americane vor cheltui gi
gantica sumă de 7,3 miliarde 
dolari în investiții în țări stră
ine“.

Departamentul de stat și în 
general administrația au încercat 
să combată această hemoragie 
de dolari, cerînd atît băncilor 
cît și firmelor industriale să-și 
reducă exporturile do capital. 
Unul dintre efecte a fost „resen
timentul“ manifestat de bănci 
care s-au considerat nedreptățite 
prin faptul că li s-au cerut sa
crificii mai importante în acest 
domeniu rentabil al investițiilor 
externe. De altfel, 
voluntar“ nu a dat 
rezultate și pentru anul acesta 
se așteaptă un deficit important 
în balanța de plăți — singurul 
progres fiind doar că el va fi, 
după toate probabilitățile, ceva 
mai mic decît anul trecut. „Im
portant însă, scrie Alsop, este 
că aceste deficite continui 
lasă trezoreria americană cu re
zerve tot mai mici la dispoziție 
în domeniul tot mai. încărcat al 
concurenței și necesității unei 
reforme monetare mondiale“.

TANZANIA. — Tineri muncitori pe terenurile agricole din regiunea Kama, socotite altă
dată neproductive

de cultură in orașul BratislavaS. CEHOSLOV AGA. — O nouă casă

- Ziarul „LE MONDE“ consideră instalarea 
noului guvernator al statului Guanabara, Fran
cisco Negrao de Lima ca „o victorie a guvernu
lui Castelo Branco în conflictul acestuia cu ex
tremiștii de dreapta".

într-adevăr, în ciuda manevrelor dreptei, ins
talarea a avut loc în mod oficial. După ce preșe
dintele Branco a dat, în mai multe rînduri asi
gurări că rezultatele alegerilor din 3 octombrie 
vor fi respectate, au fost luate măsuri concrete 
pentru ca duminică Negrao să-și poată lua pos
tul în primire. Măsurile se impuneau cu atît mai 
mult cu cît fostul guvernator al Guanabarei, 
Carlos Lacerda, după o tă
cere de patru săptămîni, 
și-a reluat brusc atacurile 
atît împotriva guvernato
rului de Lima, cît și a gu
vernului federal.

Reintrarea în arenă a lui 
Lacerda a însemnat în
ceputul unei noi ofensive 
a extremei drepte, iar gu
vernul președintelui Bran
co a ținut să arate, prin
susținerea instalării lui Negrao, că nu este dispus 
să cedeze presiunilor lacerdiste. In același context 
se înscrie și ancheta deschisă de tribunalul statu
lui Guanabara împotriva lui Lacerda, acuzat de 
fraude în gestionarea fondurilor aflate la dispo
ziția sa.

Luarea în primire a postului său de către 
noul guvernator al Guanabarei, înseamnă însă 
doar un prim pas pe calea rezolvării crizei din 
acest stat (după cum se știe, fostul guvernator, 
Lacerda, a creat în Guanabara un regim dizi
dent, opus guvernului federal). In continuare se 
pune problema sprijinirii lui Negrao. O va face 
oare președintele Branco ?

Ziarul amintit exprima în această problemă în

doieli serioase. El aprecia că după solemnitatea 
instalării „guvernul federal va putea să se spele 
pe mîini“. Amenințarea cea mai mare vine din 
partea „durilor“ din armată care, se știe, se opun 
grupului „legaliștilor“, al cărui exponent este 
președintele Branco. „Durii“ reprezintă în ar
mată, ceea ce reprezintă curentul lui Lacerda în 
politica tradițională : extrema dreaptă. Întrucît 
manevrele lui Lacerda au fost infructuoase, mili
tarii au inițiat împotriva lui Negrao o anchetă, 
sub acuzația de „colaborare cu forțele subversive“. 
Reprezentanții militarilor extremiști au depus 
în fața tribunalului militar din Rio de Janeiro un 

document cerînd arestarea 
noului guvernator.

Dar dacă împotriva a- 
menințării lacerdiștilor gu
vernul federal a luat mă
suri, se pare că nu același 
lucru va fi făcut și față de 
acțiunea judiciară a „du
rilor“. Ministrul justiției, 
Magalhaes, a declarat că 
guvernul „se va înclina în 
fața deciziei tribunalului

militai- . Ziarul „Correio de Manha“ considera că 
„pare dificil ca președintele Branco să poată 
împiedica justiția militară să examineze acuzațiile 
lansate împotriva noului guvernator“.

Acuzațiile sînt însă, în chip evident, pretexte 
pentru a crea în continuare dificultăți actualului 
guvernator, și a-1 sili, eventual, să demisioneze. 
De aceea în Brazilia se exprimă părerea că so
lemnitatea de la 5 decembrie nu epuizează res
ponsabilitatea președintelui Branco în ceea ce 
privește respectarea rezultatelor alegerilor de la 
3 octombrie, respectarea promisă în mai multe 
rînduri.

ION D. GOIA

Guanabara: 
încercare de forță17 (Gmt), orbita navei 

a fost ușor modificată cu 
direcționale. Manevra,

în jurul orei
„Gemini-7" 
unor rachete

_______ la comanda lui Frank Borman, în timp 
ce nava se alia deasupra Pacificului, face parte 
din operațiile de pregătire a înfîlnirii spațiale cu 
„Gemini-6", ce urmează să aibă loc duminică sau 
luni. Intre timp și la Cape Kennedy continuă pre
gătirile pentru lansarea navei cosmice „Gemini-6" 
care va avea la bord pe Walter Schirra și Thomas 
Stafford.

Pe de altă parte, se anunță că starea lui Lovelt 
și Borman, aflați la bordul navei „Gemini-7", este 
normală și cei doi cosmonauți continuă să înde
plinească programul zborului.

• Marți, 
cosmice 
ajutorul 
realizată

Pe scurt

„programul 
prea mari
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