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uniunilor regionale
ale cooperativelor agricole de producție

conferințele uniunilorîn

r
PROIECTUL DE STATUT AL UNIUNII

ALE COOPERATIVELOR AGRICOLE DE PRODUCȚIE
Brașov au reușit sa execute numai

lucrări de calitate

in schimbnou tip
I de cargou de experiență

UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Mecanizatori

ORGAN CENTRAL AL

și uniunilor raionale

ANUAL

ÎNDEPLINIT !
® ÎNTREPRINDERILE

MINISTERULUI
ECONOMIE! FORESTIERE

La 18 decembrie Ministerul Economiei 
restiere a îndeplinit planul producției globale 
pe 1965. în acest fel, întreprinderile din aceas
tă ramură și-au realizat planul înainte de ter
men in fiecare an al șesenalului. Un calcul 
arată că depășirile planurilor anuale ue aceas
tă perioadă la producția globală însumează 
circa 1,9 miliarde lei, ceea ce a dus la înfăp
tuirea șesenalului cu 76 do zile mai devreme.

în industria lemnului au fost construite și 
date \n funcțiune peste 60 de unități noi. Prin
tre acestea se numără 13 fabrici de mobilă 
o capacitate anuală de producție de 175 000 
garnituri, nouă fabrici de plăci aglomerate 
fibrolenmoașe, care împreună totalizează 
producție de 230 000 tone, și opt fabrici 
placaje, a căror producție depășește 150 000 
de m c.

La dezvoltarea producției în exploatarea și 
prelucrarea lemnului a contribuit, înir-o mare 
măsură, creșterea cu 58 la sută a productivi
tății muncii în șesenal. In aceeași perioadă 
prețul de cost a fost redus cu circa 20 la sută.

® 20 ÎNTREPRINDERI
DIN REGIUNEA
DOBROGEA

Din regiunea Do- 
brogea am primit 
vestea că 20 de în
treprinderi indu
striale și unități eco
nomice au raportat 
pînă acum îndepli
nirea înainte de ter
men a planului 
producția globală 
producția marfă 
anul în curs.

Din situația cen
tralizată la Direcția 
regională de statisti
că rezultă că în 11

la 
și 
pc

luni ale acestui 
colectivele unităților 
industriale din Do- 
brogea au realizat 
peste prevederi pro
duse în valoare de 
94 milioane lei, prin
tre care 1 360 tone 
îngrășăminte chimi
ce, 2 900 tone ciment, 
670 tone pește proas
păt. importante can
tități de conserve, 
materiale de con
strucție etc.

Limnle unor comisii

® OȚELĂRIA

DE LA COMBINATUL
MARTIN

SIDERURGIC
HUNEDOARA

Oțelăria Martin de 
la Combinatul side
rurgic Hunedoara a 
elaborat sîmbătă ul
timele tone de oțel 
prevăzute în sarcini
le de plan pentru a- 
cest an. Prin scurta
rea timpului de topi
re a șarjelor, micșo
rarea duratei repa
rațiilor și îmbunătă
țirea tehnologiei de 
producere a metalu
lui, oțelarii hune- 
doreni au depășit cu 

sută sarcina

de creștere a produc
tivității muncii și au 
produs în 11 luni in 
medie pe fiecare me
tru pătrat vatră de 
cuptor și zi calenda
ristică cu 180 kg. de 
oțel peste indicele 
planificat. Datorită 
reducerii consumu
rilor specifice și a 
altor cheltuieli de 
producție, s-a obți
nut o economie la 
prețul de cost de pe
ste 5 900 000 lei.

în ziua de 18 decembrie, Ia 
Palatul Marii Adunări Națio
nale și-au început lucrările 
comisiile reunite de cultură și 
învățămînt și juridică pentru 
examinarea proiectului de lege 
cu privire la înființarea, or
ganizarea și funcționarea Con
siliului Național al Cercetării 
Științifice, care urmează să 
fie supus spre aprobare Marii 
Adunări Naționale.

Ședința e fost prezidată de 
acad. Ilie Murgulescu, preșe
dintele Comisiei pentru cul
tură și învățămînt a Marii A- 
dunări Naționale.

Tovarășul Emil Bodnaraș, 
prim-vicepreșadinte al Consi
liului de Miniștri, a făcut o 
expunere asupra principalelor 
prevederi cuprinse în proiec
tul legii și a dat lămuriri asu
pra unor probleme ridicate de 
membrii comisiilor.

în aceeași zi au început 
lucrările comisiilor reunite 
pentru sănătate, prevederi și 
asigurări sociale și juridică, 
pentru analizarea proiectului 
de lege cu privire la protecția 
muncii.

Ședința a fost condusă de 
acad. Ștefan Milcu, președin
tele Comisiei pentru sănătate, 
prevederi și asigurări sociale 
a Mării Adunări Naționale,

Memb rii comisiilor au as
cultat o expunere asupra pro
iectului acestei legi, făcută de 
către tovarășul Gheorghe 
postol, prim-vicepreședinte 
Consiliului de Miniștri, 
răspuns apoi la unele 
bări puse de deputați.

Lucrările comisiilor 
nuă.

A- 
al 

care a 
între-

conti-

( Agerpres)
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Se apropie lucrările scrise. In aceste zile cei 
I Otiti elevi ai școlii proiesionale de ucenici Elee 
tioaparataj din Capitală recapitulează materia 
predată in primul trimestru din acest an
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Prmtr-o continuă pregătire tinerii \ italian

Bălescu și Ion Babeș de la Uzinele „Steagul

Șantierul 
se află 
avansat

naval 
intr-un 
proiec- 
tip ile

Calați 
stadiu 
tarea unui nou 
cargou cu o capacitate 
de ■3 200/4 500 tdw, vii 
care va fi înzestrată, 
în anii următori, flota 
Tiorts'fră nmritifriă. fț'bîiâ" 
navă va satisface cele 
nuli actuale cerințe ale 
navigației, ale conven
țiilor internaționale în 
vigoare, precum și ale 
regulilor registrelor de 
clasificare.

Față de cargourile 
construite pînă acum, 
acest tip de navă va 
avea o viteză sporită 
de înaintare

pe un nod, instalații de 
mașini și electrice de 
înaltă tehnicitate, în 
cea mai mare parte 
realiazatc de industria 
țării noastre. Specialiș
tii gălățeni au prevăzut, 
de asemenea, folosirea 
integrală a capacităților 
de încărcare și maxi
mum de confort pentru 
echipaje, dotarea cu 
macarale electrohidrau- 
lice rapide, care per
mit facilitarea opera
țiilor portuare, guri de 
magazii cu deschideri 
largi și cu acționare 
mecanizată etc.

cu apron- (Agerpres)

Proiectul de Statut al Uniunii Naționale,

în lumina Rezoluției Plenarei C.C. al P.C.R. 
din 11—12 noiembrie 1965, Comisia de organizare 
pentru pregătirea Congresului de înființare a U- 
niunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Pro
ducție a elaborat proiectul de Statut al Uniunii 
Naționale, uniunilor regionale și uniunilor raionale 
ale cooperativelor agricole de producție.

Proiectul urmează să fie dezbătut cu masa de 
cooperatori în adunările generale ale cooperative-

lor agricole, precum și 
raionale și uniunilor regionale ale cooperativelor 
agricole de producție.

Pe baza observațiilor și a propunerilor ce se 
vor face, Comisia de organizare va îmbunătăți a- 
cest proiect de statut pentru a fi supus spre dez
batere și aprobarea Congresului de înființare a 
Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de 
Producție.

NAȚIONALE,
UNIUNILOR REGIONALE Șl UNIUNILOR RAIONALE

Consiliul agricol regional 
Bacău a organizat cu (un 
număr de mecanizatori o 
călătorie de documentare și 
schimb de experiență, cu care 
prilej aceștia să-și îmbogă
țească cunoștințele tehnice și 
de organizare a muncii în 
timpul campaniei .de reparații, 
în acest scop, sîmbătă dimi
neața, 50 de mecanici șefi de 
ateliere, directori și ingineri 
șefi de S.M.T. din regiunea 
Bacău au plecat pentru două 
zile în regiunea Brașov. Ei 
vor vizita Uzinele de tractoare 
Brașov și cele de reparații din 
Codlea și vor avea, de aseme
nea, un schimb de experiență 
cu tractoriștii de la S.M.T. 
Făgăraș.

a

(Agerpres)

nilor treouți, frumoasele tradiții 
care s-au statornicit în școli ara
tă limpede ce largi posibilități au 
organizațiile U.T.C. și de pionieri 
care, cu sprijinul tovarășilor pro
fesori, le pot oferi elevilor nenu
mărate invitații la acțiuni folosi
toare, recreative. Preluînd și Îm
bogățind experiența existentă in 
cele mai multe școli, organizațiile 
U.T.C. și de pionieri au început 
din vreme pregătirile pentru va
canță. Dorințele și fantezia ele
vilor își concretizarea in

rimestrul I al a- 
cestui an școlar 
e pe sfârșite. Du
pă trei luni de 
muncă și învăță
tură elevii pa
triei noastre aș
teaptă zilele va
canței în care se

vor recrea și distra, își vor re
împrospăta forțele pentru noua c- 
tapăi școlară care îi așteaptă. A- 
cum sînt zilele când elevii, de Iu 
cei dintr-a I-a și pînă la cei care-și 
vor lua rănuis 
bun de la ulti
ma vacanță de 
iarnă din viața 
lor de elevi, 
așteaptă cu emo
ție ca tovarășii 
învățători și diri- 
ginți să le con
semneze în car
netele de șco
lari rezultatele 
muncii din acest, 
prim trimestru. 
Cei mai mulți se 
•:or bucura ele 
aceste rezultate' 
ducând în dar 
părinților carne
tele de elevi cu 
medii mari, semn 
al silinței și con
știinciozității cu 
care și-au făcut 
datoria.
Manifestind gri
jă părintească _______
pentru formarea. 
și pregătirea ti
nerei generații, partidul și statul programe concepute judicios, pe 
nostru s-au preocupat și se preo
cupă să creeze elevilor condiții 
mereu mai bune, de învățătură și 
viață, de odihnă și distracție. E- 
levii școlilor noastre știu că și în 
această vacanță, datorită aceleiași 
griji părintești, vor beneficia din 
plin de zile de odihnă și distrac
ție.

începând cu ziua de 22 decem
brie, după ultima oră de curs, 
vacanța de iarnă intră în dreptu
rile ei depline.

Cum s-a pregătit să-i întâmpi
ne pe elevi ?

Ca în fiecare an, plină de sur
prize și bucurii.

Reușita vacanței depinde, fireș
te, de organizatori. Experiența a-

tuite de mina omului și de 
tură.

Excursiile la care vor participa 
mii de elevi vor constitui un pu
ternic mijloc de educare patrioti
că. cultivând la pionieri și elevi 
mândria pentru frumusețile tării, 
pentru tot ce a făurit harnicul,și 
talentatul nostru popor sub con
ducerea partidului. in anii lumi
noși ui socialismului. Totodată >le 
vor fi un nou izvor de energie, 
le vor căli organismul, le vor <■/<;- 
volta frumoase

măsura vîrstei și preocupărilor 
lor. Ele devin astfel un caleido
scop în care fiecare pionier și 
elev găsește ceea ce-i place, ce-l 
interesează.

Prima invitație pe care le-o 
adresează elevilor vacanța este a- 
ceea de a petrece mai mult timp 
afară, în aer liber, în decorul 
minunat al iernii, Școlile, organi
zațiile. U. T. C., cu sprijinul 
U.C.F.S., al O.N.T., au inițiat, 
numeroase excursii. Elevii vor ad
mira frumuseți de neuitat, se vor 
întoarce cu o bogăție de impre
sii despre noutățile pe care le 
vor vedea : orașe și sate, șantiere 
și uzine, locuri și monumente is
torice, minunate priveliști dăl-

trăsături de carac
ter. Din iniția 
tivii școlilor 

organizațiilor 
U.T.C., in ce 
mai frumoase 
stațiuni. locuri 
pitorești și tu
ristice din țară 

ca Sinaia, 
Predeal. Bușteni, 
Poiana Brașov 
— se organizea
ză tabere de 
scurtă durată în 
care mii de elevi 
vor petrece zile 
de neuitat. In 
mod firesc, și în 
acest an organele 
și organizațiile 
U.T.C. au dato
ria să-și aducă 
contribuția ală
turi de școli, de 
secțiile de învă
țămînt și. O.N.T. 
la organizarea 
exemplară din 
toate punctele de 

vedere a excursiilor și tabere
lor.

în întîmpinarea dorinței pionie
rilor și elevilor de a cunoaște in 
profunzime tradițiile revoluționa
re ale poporului nostru, lupta 
eroică a clasei muncitoare con
dusă de partid, vor veni o bună 
parte din activitățile cuprinse în 
programul cluburilor, taberelor și 
excursiilor. Elevii și pionierii vor 
vizita muzee, locuri istorice, vor 
participa la întîlniri cu activiști 
de partid și de stat, cu muncitori 
și țărani cooperatori, la simpozi
oane și șezători literare. Vor avea

Scìntela tineretului

(Continuare in pag. a Ill-a)

Institutul de studii-și cercetări ' hidrotehnice din Capitala, Iii 
laboratorul de loto-elasticitate inginerul Alexandru Constanti- 
nescu tace studii asupra elortului intr-un baraj de controlorii

ce este caracteris- 
toți ținerii regiunii 
ne-a spus dînsul — 
vorba de tinerii din

In organizațiile
. T. c.

A

STUDIEREA DOCUMENTELOR
CONGRESULUI PARTIDULUI

Polo : AGERPRES

adresat tovarășului 
TOMA C1RSTOAIE, prim-se- 
cretar al comitetului regional 
Ploiești al. U.T.C., câteva în
trebări în legătură cu modul 
în care sînt ajutați tinerii 
să-și însușească conținutul de 
excepțională însemnătate teo
retică și practică al Documen
telor Congresului al IX-lea al 
P.C.R.

— Ceea., 
tic pentru 
noastre — 
fie că este 
industrie, de la sate, sau din 
școli, este marele interes ma
nifestat pentru cunoașterea 
istoricelor Documente elabo- 
rate de . Congresul al IX-lea 
al partidului.. .Activiști de 
partid și de stat, activiști ai 
-organizației noastre, oameni 
de-specialitate de la orașe, și 
sate, sînt din ce în ce mai des 
'solicitați pentru a face’ expu
neri în fața tinerilor asupra di-

verselor probleme cuprinse în 
documentele amintite.

— Cum au răspuns organele 
șl organizațiile U.T.C. dorinței 
tinerilor ele a cunoaște temei
nic politica, partidului nostru, 
Documentele Congresului 1

— în regiune și-au in-

Elevii claselor VIII—IX și din 
anii I, II ai școlilor profesiona
le, așa cum a indicat și Comite
tul Central al U.T.C., sînt aju
tați să studieze individual ; 
cei din clasele X—XI și anul 
III ai școlilor profesionale sînt 
mobilizați să se pregătească

ceput din plin activitatea 
peste 1 000 de cercuri politice 
U.T.C., în care studiază mai 
bine de 31000 de tineri. Au 
fost organizate, totodată, 661 
cicluri de conferințe pentru 
aproximativ 40 000 de tineri.

temeinic pentru orele de clasă 
în care sînt studiate și dezbă
tute Documentele amintite. în 
sprijinul tuturor elevilor, tri
mestrial, activiști de partid și 
de stat, activiști ai organiza
ției noastre, țin expuneri
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; W

1 / /î &
K z f 1|S / W? » K / W

$
r i / / 1 r i / ?1»/ JL H

legătură cu unele din princi
palele probleme expuse în Do
cumentele Congresului. Aces
tea sînt, firește, măsurile cu ca
racter organizatoric, întreprin
se de noi. Esențial este însă 
modul cum studiază tinerii, 
cum sînt ajutați să aprofunde
ze cunoștințele acumulate.

Am să mă refer la studiul 
individual al tinerilor, pentru 
că el constituie problema e- 
sențială a acestui .an de învă
țămînt. Este știut că nu toți 
tinerii au formată deprinde
rea de a studia singuri,'price
perea de a putea desprinde 
ceea ce este esențial din ma
terialul studiat. Aici, un rol 
important revine propagan
distului. De aceea, cu spriji
nul cabinetelor de partid, pa
ralel cu pregătirea politico
ideologica a propagandiștilor, 
noi am pus un accent deose
bit pe înarmarea acestora cu 
asemenea cunoștințe metodice 
care să le permită să dea un 
ajutor mai calificat fiecărui 
tînăr în parte. în raioanele 
Cîmpina, Buzău, orașul Ploiești 
etc., au dat, în acest sens, bune 
rezultate seminariile metodice 
ale propagandiștilor.

în fața propagandiștilor au 
vorbit metodisti ai cabinetelor 
de partid. Bazîndu-se pe fapte 
și exemple concrete, expune
rile respective au fost urmă
rite cu interes, ele avînd o in
fluență pozitivă asupra activi
tății propagandiștilor.

Dar, atît în întreprinderi, 
instituții, cît .și la sate, sau în 
școli, tinerii simt nevoia unor 
lămuriri suplimentare, expli
carea mai în detaliu a unor 
idei, clarificarea unor termeni. 
Una din temele seminarizate 
pînă acum a fost aceea a in
dustrializării socialiste a țării. 
Discutimi despre indușțrializa- 

trebuiau ajutați 
ideile genera

lii Documente

tinerii 
înțeleagă 
expuse

P. ISPAS
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STATUTUL
Uniunii Naționale, uniunilor regionale și uniunilor raionale 

ale cooperativelor agricole de producție 

din Republica Socialistă România
Capitolul I

Dispoziții generale

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

Uniunile cooperativelor agricole de produc
ție unesc eforturile cooperativelor agricole de 
producție pentru aplicarea politicii Partidului 
Comunist Român de creștere a producției agri
cole vegetale și animale, de dezvoltare conti
nuă a agriculturii socialiste pentru ridicarea 
bunăstării țărănimii, satisfacerii nevoilor eco
nomiei naționale și ale întregului popor.

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

Art. 2. Uniunile cooperativelor agricole au 
drept obiect :

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

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

— organizarea valorificării producției-marfă 
prin sprijinirea cooperativelor agricole pentru 
încheierea de contracte cu organizațiile de stat 
și cooperatiste și pentru desfacerea produselor 
de către cooperative pe piață, în mod direct, 
sau prin intermediul uniunilor ;

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

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

Art. 3. Uniunile cooperatiyelor agricole au 
ca scop ridicarea nivelului de trai al membri
lor cooperatori, pe calea întăririi economico- 
organizatorice a cooperativelor agricole, a 
dezvoltării intensive și multilaterale a agri
culturii cooperatiste, în concordanță cu cerin
țele progresului întregii economii și ale îmbi
nării armonioase a intereselor țărănimii cu 
interesele generale ale țării.

Art. 4. Cooperativele agricole de producție 
se asociază în uniuni raionale, în uniuni re
gionale și în Uniunea Națională a Cooperati
velor Agricole de Producție.

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

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

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

în orașele în care există cooperative agricole 
se constituie uniuni orășenești, care sînt asi
milate uniunilor raionale.

Capitolul II
Organele de conducere și comisia de revizie 

ale Uniunii Naționale a Cooperativelor 

Agricole de Producție

A. Congresul Uniunii Naționale 
a Cooperativelor Agricole 

de Producție
Art. 11. Congresul Uniunii Naționale este 

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

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

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

Art. 12. Congresul are următoarele atribu
ții principale:

1. dezbate rapoartele Consiliului Uniunii 

în raioanele și orașele în care există un nu
măr mic de cooperative agricole, acestea se pot 
asocia la uniunea raională cea mai apropiată 
din aceeași regiune.

întovărășirile agricole, forme de cooperare 
în muncă a țăranilor din zonele de deal și 
munte, pot adera Ja uniunile cooperativelor a- 
gricole de producție și beneficiază de avantaje 
ce decurg din activitatea uniunilor cooperati
velor agricole.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Organele de conducere și comisiile de revi
zie ale uniunilor prezintă periodic dări de sea
mă și răspund pentru întreaga lor activitate 
în fața celor care le-au ales și a membrilor 
cooperatori.

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

Art. 10. Uniunea Națională, uniunile regio
nale și uniunile raionale își desfășoară activi
tatea în strînsă colaborare cu Consiliul Su
perior al Agriculturii și consiliile agricole re
gionale și raionale și primesc sprijinul perma
nent al acestora.

Naționale și Comisiei de revizie privind acti
vitatea desfășurată în perioada dintre congre
se și hotărăște măsurile necesare;

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

3. stabilește principalele măsuri privind 
dezvoltarea agriculturii cooperatiste pe în
treaga țară;

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

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

B. Consiliul Uniunii Naționale 
a Cooperativelor Agricole 

de Producție
Art. 13. Consiliul Uniunii Naționale condu

ce activitatea Uniunii Naționale a Cooperati
velor Agricole de Producție în intervalul din
tre congrese.

Consiliul Uniunii Naționale este compus din 

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

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

Art. 14. Consiliul Uniunii Naționale are ur
mătoarele atribuții :

1. asigură aducerea la îndeplinire a hotă- 
rîrilor Congresului Uniunii Naționale, respec
tarea statutului cooperativelor agricole de pro
ducție și a statutului Uniunii Naționale, uniu
nilor regionale și uniunilor raionale ale coope
rativelor agricole de producție ;

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

3. colaborează cu Consiliul Superior al 
Agriculturii și cu Comitetul de Stat al Plani
ficării la elaborarea planului pentru agricul
tura cooperatistă ;

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

5. colaborează cu organele și organizațiile 
de stat și cooperatiste la elaborarea sistemului 
de valorificare a produselor cooperativelor 
agricole și orientează producția agricolă co
respunzător necesităților de alcătuire a fondu
lui central ; sprijină contractarea disponibilu
lui de produse al cooperativelor agricole și 
asigură îndeplinirea contractelor încheiate ;

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

7. propune și participă, la cererea organe
lor competente, la elaborarea proiectelor de 
acte normative privind agricultura coopera
tistă, și reprezintă pe plan central interesele 
economice, juridice și social-culturale ale coo
perativelor agricole ;

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

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

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

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

12. organizează și conduce unități cu carac
ter economic ; aprobă înființarea la regiuni și 
raioane de unități economice intercooperatiste 
de producție, de prelucrare a produselor agri
cole, de valorificare, de aprovizionare, de 
deservire și altele ;

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

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

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

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

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

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

19. rezolvă cererile și sesizările membrilor 
cooperativelor agricole ;

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

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

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

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

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

Art. 17. In raporturile cu organele și orga
nizațiile de stat și obștești, precum și cu per
soanele fizice, Uniunea Națională este repre
zentată prin președinte și, în lipsa acestuia, prin 

unul din vicepreședinți și se angajează din 
punct de vedere juridic potrivit împuterniciri
lor stabilite de către Biroul Executiv.

C. Comisia de revizie a Uniunii 
Naționale

a Cooperativelor Agricole
de Producție

Art. 18. Comisia de revizie a Uniunii Națio
nale a Cooperativelor Agricole de Producție

Capitolul III
Organele de conducere și comisia de revizie 

ale uniunii regionale a cooperativelor 

agricole de producție

A. Conferința uniunii regionale 
a cooperativelor agricole

de producție
Art. 19. Conferința uniunii regionale este 

organul suprem de conducere al uniunii regio
nale a cooperativelor agricole de producție, al
cătuită din delegați aleși în conferințele uni
unilor raionale, potrivit normelor de reprezen
tare stabilite de către consiliul uniunii regio
nale.

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

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

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

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

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

2. stabilește principalele măsuri privind dez
voltarea agriculturii cooperatiste în cadrul re
giunii ;

3. hotărăște asupra asocierii uniunilor raio
nale la uniunea regională a cooperativelor a- 
gricole ;

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

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

B. Consiliul uniunii regionale 
a cooperativelor agricole

de producție
Art. 21. Consiliul uniunii regionale conduce 

activitatea uniunii regionale a cooperativelor 
agricole de producție în intervalul dintre con
ferințe.

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

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

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

1. asigură aducerea la îndeplinire a hotă- 
rîrilor conferinței uniunii regionale, precum 
și a hotărîrilor și recomandărilor Uniunii Na
ționale ; asigură respectarea de către membrii 
uniunii regionale a statutului cooperativelor 
agricole și a statutului Uniunii Naționale, u- 
niunilor regionale și uniunilor raionale ale 
cooperativelor agricole de producție;

2. dezbate dările de seamă ale Biroului exe
cutiv, aprobă bugetul uniunii regionale și ho
tărăște măsurile necesare;

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

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

5. asigură aplicarea, potrivit condițiilor lo- 

este compusă din 11—15 membri șl are urmă
toarele atribuții :

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

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

rile și sesizările membrilor cooperatori, adre
sate Uniunii Naționale ;

4. prezintă Congresului dări de seamă cu 
privire la activitatea desfășurată, informează 
Consiliul și Biroul Executiv asupra constatări
lor făcute și propune măsurile necesare.

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

cale, a recomandărilor Uniunii Naționale cu 
privire la orientarea și organizarea produc
ției, normarea și retribuirea muncii, efectua
rea investițiilor, repartizarea producției și fo
losirea rațională a mijloacelor materiale și bă
nești în cooperativele agricole și în organiza
țiile economice intercooperatiste ;

6. sprijină, în colaborare cu consiliul agri
col regional, introducerea tehnicii celei mai 
înaintate în procesul de producție al coope
rativelor agricole ;

7. organizează aprovizionarea tehnico-ma- 
terială a cooperativelor agricole ;

8. controlează activitatea economico-finan- 
ciară a uniunilor raionale; colaborează cu con
siliul agricol regional și filiala Băncii Națio
nale la repartizarea creditelor pe uniuni raio
nale ;

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

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

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

12. îndrumă și sprijină uniunea raională în 
desfășurarea activității cultural-educative în 
cooperativele agricole, sprijină acțiunea de 
calificare profesională a cadrelor de conduce
re din cooperativele agricole ; organizează 
cursuri de scurtă durată în vederea pregătirii 
profesionale a membrilor cooperativelor agri
cole ;

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

14. rezolvă cererile și sesizările membrilor 
cooperativelor agricole ;

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

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

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

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

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

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

Art. 25. în raporturile cu organele și orga
nizațiile de stat și obștești, precum și cu per
soanele fizice, uniunea regională este repre
zentată prin președinte și, în lipsa acestuia, 
prin unul din vicepreședinți și se angajează 
din punct de vedere juridic potrivit împuter
nicirilor stabilite de biroul executiv.

C. Comisia de revizie a uniunii 
regionale

a cooperativelor agricole 
de producție

Art. 26. Comisia de revizie a uniunii regio
nale a cooperativelor agricole este compusă 
din 5—7 membri și are următoarele atribuții :

1. verifică activitatea financiară și felul

(Gontlnnare in pag. a Ill-a)
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cum sînt administrate bunurile uniunii 
gionale;

2. verifică gestiunea filialei regionale a 
sei de pensii;

3. verifică modul cum sînt rezolvate cereri-

re-

Ca-

le și sesizările membrilor cooperatori, adresa
te uniunii regionale;

4. prezintă conferinței dări de seamă cu 
privire la activitatea desfășurată, informează 
consiliul și biroul executiv asupra constatări
lor făcute și propune măsurile necesare.

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

Capitolul IV
Organele de conducere și comisia de revizie

ale uniunii raionale a cooperativelor

agricole de producție

A. Conferința uniunii raionale
a cooperativelor agricole

de producție
Art. 27. Conferința uniunii raionale este 

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

Conferința uniunii raionale se întrunește o 
dată la doi ani și se convoacă de către con
siliul uniunii raionale. Conferința poate fi con
vocată, de asemenea, ori de cîte ori este ne
voie, de către consiliul uniunii raionale, sau la 
cererea unei treimi din numărul cooperativelor 
agricole membre ale uniunii raionale, precum 
și la cererea consiliului uniunii regionale sau 
a Consiliului Uniunii Naționale.

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

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

Art. 28. Conferința uniunii raionale are ur
mătoarele atribuții principale :

1. dezbate rapoartele consiliului și comisiei 
de revizie ale uniunii raionale a cooperativelor 
agricole cu privire la activitatea desfășurată în 
intervalul dintre conferințe și hotărăște mă
surile necesare;

2. stabilește principalele măsuri privind dez
voltarea agriculturii cooperatiste în cadrul 
raionului;

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

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

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

Băncii Naționale la stabilirea și repartizarea 
creditelor solicitate de către cooperativele a- 
gricole ;

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

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

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

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

15. asigură aplicarea prevederilor statutului 
Casei de pensii ; aprobă dările de seamă ale 
comitetului filialei raionale a Casei 
și bugetul anual al acesteia ;

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

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

18. rezolvă cererile și sesizările membrilor 
cooperativelor agricole ;

de pensii

în vede- 
cunoștin-

a
Consiliul uniunii raionale
cooperativelor agricole

de producție
29. Consiliul 

uniunii
Art. 

activitatea 
dintre conferințe.

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

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

Art. 30. Consiliul uniunii raionale are urmă
toarele atribuții:

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

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

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

4. îndrumă și sprijină, în colaborare cu con
siliul agricol raional, cooperativele agricole, 
pentru o judicioasă întocmire a planurilor de 
producție și financiare, anuale și de perspec
tivă ;

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

6. asigură aplicarea recomandărilor Uniunii 
Naționale și ale uniunii regionale, potrivit 
condițiilor locale, cu privire la orientarea și 
organizarea producției, folosirea chibzuită a 
forței de muncă, normarea și retribuirea mun
cii, efectuarea investițiilor, repartizarea pro
ducției în cooperativele agricole și în organi
zațiile intercooperatiste ;

7. sprijină, în colaborare cu consiliul agricol 
raional, introducerea tehnicii înaintate în coo
perativele agricole pentru creșterea producției 
și a eficienței ei economice ;

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

9. asigură aprovizionarea cooperativelor a- 
gricole cu mijloacele și materialele necesare 
desfășurării procesului de producție, creînd 
baze de aprovizionare proprii ;

10. colaborează cu consiliul agricol și filiala

uniunii raionale conduce 
raionale în intervalul

raionale a cooperativelor

Capitolul V

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

20. alege, dintre membrii săi, biroul execu
tiv al consiliului uniunii raionale, din care fac 
parte președintele și vicepreședinții ; desem
nează comitetul filialei raionale a Casei de 
pensii și dintre aceștia pe președinte și vice
președinți ;

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

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

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

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

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

C. Comisia de revizie a uniunii
raionale

a cooperativelor agricole
de producție

Art. 34. Comisia de revizie a uniunii raio
nale a cooperativelor agricole este compusă 
din 9—11 membri și are următoarele 
buții:

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

2. verifică gestiunea filialei raionale a 
de pensii;

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

4. prezintă conferinței dări de seamă cu 
privire la activitatea desfășurată, informează 
consiliul și biroul executiv asupra constată
rilor făcute și propune măsurile necesare.

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

atri-

felul 
raio-

Casei

cere- 
adre-

Mijloacele financiare și fondurile 
uniunilor cooperativelor agricole

de producție
Art. 35 Mijloacele financiare proprii ale 

uniunilor cooperativelor agricole de producție 
se constituie din:

1. taxele de înscriere ale organizațiilor 
ciate;

2. cotizațiile anuale ale organizațiilor 
ciate;

3. beneficiile rezultate din activitatea 
nomică;

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

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

aso-

aso-

eco-

siliul Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție.

Art. 37. Amortizarea bunurilor uniunilor 
cooperativelor agricole se face în conformita
te cu normele stabilite de către Consiliul 
Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole 
de Producție.

Art. 38. Din împuternicirea cooperativelor 
agricole, uniunile cooperativelor agricole ad
ministrează fondurile constituite pentru or
ganizarea acțiunilor de interes comun cu ca
racter economic, de întrajutorare, social-cul
turale și altele.

Capitolul VI

Art. 39. Uniunea Națională, uniunile regio
nale și uniunile raionale ale cooperativelor 
agricole sînt persoane juridice și au sigiliu . 
propriu cu denumirea fiecăreia.

Art. 40. Lichidarea patrimoniului uniunii 
cooperativelor agricole care și-a încetat activi
tatea se face potrivit instrucțiunilor stabilite

de către Consiliul Uniunii Naționale a Coope
rativelor Agricole de Producție, în conformi
tate cu dispozițiile legale.

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

(Urmare din pag. I)

într-o strînsă legătură cu sar
cinile care revin întreprinde
rilor, cu obligațiile care stau 
în fața fiecărui tînăr munci
tor, inginer sau tehnician în 
parte. în acest sens, noi am 
apreciat inițiativa organiza
țiilor U.T.C. de la Uzinele „1 
Mai“ Ploiești, rafinăria Telea- 
jen, întreprinderea textilă 
„Bucegi“-Pucioasa, U.U.P. 
Tîrgoviște, schela Berea etc., 
oare au invitat tovarăși din 
conducerea întreprinderilor 
respective să vorbească tine
rilor despre sarcinile concrete 
care rezultă din Documentele 
Congresului pentru uzina lor, 
despre îndatoririle care stau 
în fața tinerilor pentru înde
plinirea exemplară a planului 
de producție.

Putem aprecia, totodată, că 
organizațiile U.T.C. se preo
cupă cu mai multă atenție de 
buna desfășurare 
mîntului politic, 
activități menite să-i ajute 
pe tineri în aprofundarea 
problemelor studiate. în ra
ioanele Buzău, Rm. Sărat, 
în orașele Ploiești și 
Cîmpina multe organizații 
U.T.C. au organizat concursuri 
„Cine știe, răspunde“, despre 
dezvoltarea regiunii noastre, 
despre felul în care va arăta 
patria noastră la sfîrșitul pla-

a învăță- 
organizînd,

nulul cincinal, au inițiat ex
cursii și vizite la noile între
prinderi, la locuri istorice, ex
poziții de fotografii care ilus
trează dezvoltarea economică 
și socială a României socialis
te, au ajutat mai mult propa
gandiștii să folosească hărți, 
diafilme etc., în organizarea 
seminariilor. Aceste activități 
sînt mult apreciate de tineri 
și noi am luat de pe acum mă
surile necesare pentru a le 
generaliza în toate organizații
le U.T.C.

Biroul comitetului regional 
U.T.C. a stabilit totodată o 
seamă de măsuri pentru a asi
gura studierea de către toți ti
nerii de la sate a Documentelor 
plenarei C.C. al P.C.R. cu pri
vire la îmbunătățirea condu
cerii și planificării agricultu
rii. Pentru aceasta a fost or
ganizat un seminar special cu 
propagandiștii, cărora li s-au 
ținut expuneri de către acti
viști de partid în legătură cu 
conținutul Raportului prezen
tat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și a Rezoluției 
adoptate de plenară, docu
mente care sînt studiate în 
toate cercurile politice U.T.C. 
de la sate.

Am subliniat experiența 
bună acumulată pînă acum 
pentru că noi sîntem hotărîți 
să o generalizăm, să facem din 
ea un bun al tuturor organiza-

țiilor U.T.C. Dar trebuie să 
recunoaștem că noi nu am fă
cut încă tot ceea ce tre
buia și puteam să facem 
pentru a răspunde pe de
plin marelui interes mani
festat de tineri pentru studiul 
politic. Mai sînt cercuri care 
se află la prima lecție și altele 
(puține la număr, este adevă
rat) care încă nu și-au început 
activitatea. Cele mai serioase 
rămîneri în urmă le-am înre
gistrat însă în modul în care 
am organizat ciclurile de con
ferințe pentru tinerii de la sa-

Seară de basm la Casa pionierilor din Suceava
Foto : AGERPRES

Dec rete

Cinematografe

Prin decrete ale Consiliului 
de Stat al Republicii Socialis
te România, în locul Ministe
rului Transporturilor și Tele
comunicațiilor au fost înfiin
țate următoarele trei minis
tere :

— Ministerul Căilor Ferate;
— Ministerul Transporturi

lor Auto, Navale și Aeriene ;
— Ministerul Poștelor și 

Telecomunic ațiilor.

Tot prin decrete ale Consi
liului de Stat, au fost numiți:

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

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

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

(Agerpres)

OLD SHATTERHAND — film 
pentru ecran panoramic

rulează la Patria (orele 9|
11.30, 14: 16,30. 19: 21,30).

MUNCILE LUI HERCULE
rulează la București (orele 
8: 10,15, 12,30, 14,45, 17:
19,15; 21,15), Luceafărul 
(orele 11,15, 13,30, 15,45, 
18, 20,15).

ULTIMA CAVALCADĂ SPRE 
SANTA CRUZ — cinemascop 

rulează Ia Excelsior (ore
le 9.15, 11,30, 13,45, 16, 
18,15, 20,30), Tomis (orele 
9: 11, 13, 15, 17, 19, 21), 
Feroviar (orele 8, 10,15,
12.30, 14.45, 17, 19,15,
21.30) . Miorița (orele 10,
12, 14).

AMINTIRI DIN COPILĂRIE 
rulează la Republica (orele 
10, 12, 14, 17, 19, 21).

FATA LUI BUBE
rulează la Victoria (orele
9.45, 11,45; 14; 16,15; 18,30,
20.45) , Flamura (orele 9,15,
11,30; 13,45, 16, 18,15,
20.30) .

IN COMPANIA LUI MAX 
LINDER

rulează la Floreasca (orele
9.30, 11,45, 14, 16,15; 18,30,
20.45) .

EXPRESUL PARIS — MÜN
CHEN — Completare „Tot 
mai sus"

rulează la Festival (orele
9.45, 12, 14,15; 16,30, 18,45, 
21). Grivita (orele 10, 12, 
14, 16, 18,15, 20,30), Modern 
(orele 10, 12, 14.15, 16.30,
18.45, 21).

NEAMUL ȘOIMĂREȘTILOR 
— cinemascop — (ambele se
rii) —

rulează Ia Central (orele
9.45, 13, 16.15, 19,30).

INFORMAȚII
Cu prilejul împlinirii a 110 

ani de la nașterea lui Con
stantin Olcescu, activist al 
mișcării muncitorești din țara 
noastră, Universitatea popu
lară a organizat în Capitală, 
sîmbătă seara, conferința in
titulată „Constantin Olcescu, 
luptător de frunte al clasei 
muncitoare“. A vorbit dr. Au- 
gustin Deac, director adjunct 
al Institutului de istorie a

(Urmare din pag. I)

prilejul să cunoască istoria de 
luptă a poporului, a partidului, 
să-și exprime dragostea și tecti- 
noștința față de partid prin vers 
și cîntec, prin frumoase serbări 
școlare.

De pe acum pionierii și elevii 
pregătesc în cinstea zilei de 30 
Decembrie serbări, șezători pio
nierești în care cîntecul, versul, 
dansul vor înmănunchia bucuria 
tinerei generații de a trăi într-o 
patrie liberă, socialistă.

Experiența vacanțelor școlare 
trecute arată că numeroși elevi 
folosesc zilele de odihnă pentru 
cunoașterea valoroaselor opere ar
tistice. Organizatorii vacanței au 
ținut seama de acest lucru. Tea
trele și-au programat mai des 
spectacolele potrivite vîrstei elevi
lor, cinematografele de asemenea; 
s-au prevăzut spectacole și ma- 
tinee pentru elevi, li așteaptă și 
sălile de concerte, de expoziții, 
muzeele, bibliotecile.

Pasionați! sportului își vor da 
întâlnire pe patinoare, pîrtii de 
schi și chiar pe derdelușuri unde 
se vor întrece în cadrul unor 
competiții îndrăgite.

E darnică vacanța de iarnă I 
Pe școlarii mai mici îi va aduna 
în jurul pomului de iarnă unde 
„Moș Gerilă" le va împărți nu- 
meroasele-i daruri, îi va invita în 
lumea de basm a orășelelor copii
lor, la mult așteptatele camava-

partidului 
P.C.R.

de pe lingă C.C. al

★
de cultură a studen-La Casa 

ților din Capitală s-a desfășurat 
ieri o „seară a prieteniei stu
denților români și studenților a- 
fricani care studiază în Repu
blica Socialistă România“. în ca
drul acestei manifestări, studenții 
români și africani au prezentat 
un bogat program artistic.

laluri (organizate și în acest an 
casele pionierilor). Pe elevii mari 
îi așteaptă frumoasele petreceri 
din noaptea Anului Nou. Pentru 
tradiționalele revelioane școlare 
se pregătesc plugușoare, scenete 
vesele, surprize, numere distracti
ve așa cum se cuvine la o petre
cere tinerească.

Comitetele regionale, raionale și 
orășenești U.T.C., alături de sec
țiile de învățămînt, U.C.F.S., 
O.N.T., comitetele de cultură și 
artă, s-au îngrijit ca programele 
de vacanță să fie cit mai bine 
realizate; se vor pune la dispozi
ția elevilor cluburi, săli de spec
tacole, biblioteci, se va asigura 
tot ce este necesar pentru ex
cursiile și taberele planificate, 
astfel incit fiecare acțiune să fie 
realizată și să însemne o reu
șită.

?i acum, dragi elevi, nu uitați : 
după încheierea celor ÎS zile 
de vacanță vă așteaptă un nou 
trimestru de școală, mai greu 
decît cel precedent. Trebuie să 
aveți puteri sporite pentru a ob
ține note și mai bune la lecții. 
Odihniți-vă deci cit mai mult. A- 
legeți din programele de vacanță, 
activitățile preferate la care să 
participați ca spectatori, dar și ca 
organizatori alături de comitetele 
U.T.C. și instructorii de pionieri.

Vacanța sosește peste cîteva zi
le l Vă urăm, dragi elevi, să o 
petreceți plăcut, din plin ITeleviziune

DUMINICA 19
8,50 Gimnastica de înviorare la 

domiciliu. 9,00 Rețeta gospodinei. 
9,30 Emisiune pentru copii și ti
neretul școlar 11,00 Emisiune 
pentru sate.

Ora 18,00 aspecte filmate de la 
meciul de fotbal Internazionale 
Milano—Dinamo București desfă
șurat, după cum se știe, joi

fost activiști, care, ocupîndu- 
se de buna desfășurare a adu
nărilor de dare de seamă și 
alegeri au neglijat să ajute 
organizațiile U.T.C. în buna 
organizare și desfășurare a 
anului de învățămînt politic, 
în al doilea rînd, am lucrat 
insuficient cu activul nesala
riat. în comisiile de propa
gandă de la regiune, raioane 
și orașe sînt cuprinși un nu
măr de aproape 200 de tova
răși, marea lor majoritate eu 
experiență în munca de pro
pagandă, cu reale capacități

Studierea Documentelor
Congresului partidului

te. în raionul Cislău, de pildă, 
s-a manifestat mult formalism 
în conceperea tematicii pentru 
ciclurile de conferințe. în loc 
ca aceasta să fie rezultatul 
unei largi consultări a tineri
lor, să răspundă necesităților 
concrete ale muncii educative 
din fiecare comună, tematica 
a fost stabilită, din birou.

Lipsuri asemănătoare sînt și 
în modul în care am organizat 
expunerile pentru elevi. Una 
din cauzele care au făcut posi
bile aceste rămîneri în urmă 
constă în faptul că au

pentru a ajuta buna organi
zare și desfășurare a învăță- 
mîntului politic. Totodată, 
controlul efectuat de noi asu
pra activității comitetelor ra
ionale și orășenești, ajutorul 
acordat activității organizații
lor nu a avut întotdeauna 
cacitatea dorită.

— Care sînt măsurile 
care le considerați cele 
importante și de primă 
gență pentru ca rămânerile în 
urmă amintite să fie înlătu
rate ?

— Cu cîte zile în urmă,

efi-

pe 
mai 
ur-

DECEMBRIE
pe stadionul San Siro din Mi
lano.

19,00 Jurnalul televiziunii (I). 
19,15 YR cere decolarea : Film 
documentar realizat de studioul 
„Alex. Sahia“. 19,30 Aventurile 
lui Robin Hood. 20,00 Estrada ti
nereții. 21,00 Film : Animalele. 
22,30 Jurnalul televiziunii (II). 
Telesport.

CREDEȚI-MĂ OAMENI!
rulează Ia Capitol (orele 9,
11.15, 13,30, 16, 18,30, 21).

DE-AȘ FI... HARAP ALB
rulează la Lumina (orele 10, 
12, 14, 16, 18.15, 20,30).
Giulești (orele 14,30, 16.30,
18.30, 20,30). Bucegi (orele
10, 12, 14, 16, 18,15, 20,30), 
Melodia (orele 9,15, 11.30,
13.45, 16, 18.15, 20,30),
Lira (orele 10,30, 15, 17, 
19, 21 — Completare „Pio- 
nieria“).

CARTIERUL VESELIEI 
rulează la IJnion (orele
15.30, 18 , 20,30).

80!) DE LEGHE PE AMAZOA
NE

rulează la Doina (orele 
1130, 13.45, 16, 18.15:
20.30) , Crîngași (orele
16 , 18,15 , 20,30).

DINCOLO DE BARIERA 
rulează la înfrățirea Intre 
popoare (orele 10, 12, 1.4: 
16, 18, 20). Arta (orele 10;
12.15, 16, 18,15: 20,30).
Cosmos (orele 16, 18 , 20).

BOCCELUȚA
rulează la Cultural (orele
10.30, 16, 18.15- 20.30).

DULCEA PASĂRE A TINE
REȚII

rulează la Dacia (orele 9.30: 
— 14 (în continuare) 16 15:
18.45, 21).

DUMINICĂ LA NEW YORK 
rulează la Buzesti (orele 9: 
11 15, 13.30; 16i 18.15j
20.30) . Viitorul (orele 11:
15.30: 18; 20.30)

A FOST ODATĂ UN MOȘ ȘI 
O BABĂ

rulează la Flacăra (orele 
15.30: 17 45, 20) Miorița
(orele 16.15: 18,30, 20,45).

VESELIE LA ACAPULCO 
rulează la Vtfan (orele 11.
16, 18.15, 20.30)

FIUL CĂPITANULUI BLOOD 
rulează la Munca (orele
10.30, 14,30) UN SURÎS 
ÎN PLINA VARĂ (orele 
16,30; 18.30, 20.30).

ULTIMA VACANȚĂ
rulează la Unirea (orele 16» 
18 15: 20 30)

CĂPITANUL ZERO
rulează la Popular (orele 
16> 18.15, 20,30).

UN LUCRU FĂCUT LA TIMP 
rulează la Colentina (orele
15.30, 17.45, 20)

ÎNDRĂZNEȚUL PARDAIL- 
LAN — cinemascop —

rulează la Volqa (orele 10, 
12, 14.15, 16,30, 18.45, 21). 
Pacea (orele 11, 14, 16, 18: 
20).

FEMEIA NECUNOSCUTA
rulează la Moșilor (orele
11, 15,30, 18, 20,30) Dru
mul Sării (orele 11, 15,
17.30, 20).

CĂPITANUL DIN TENKES — 
ambele serii —

rulează la Rahova (orele
15.30, 19)

NEVASTA NR. 13
rulează la Cotroceni (orele 
14, 16.15, 18.30 , 20,45).

RUNDA 6
rulează la Ferentari (orele
15.30, 18, 20 30).

toate birourile comitetelor ra
ionale și orășenești au analizat 
modul în care s-a deschis și 
se desfășoară anul de învăță- 
mînt politic. Noi am apreciat 
că în toate ședințele s-a făcut 
o analiză temeinică, stabilin- 
du-se măsuri, în funcție de si
tuația din fiecare oraș ' sau 
raion. Prima măsură stabilită 
și cea mai eficace, după păre
rea noastră, constă în faptul 
că activiștii noștri salariați, 
activul nesalariat au fost re
partizați pentru a ajuta con
cret activitatea tuturor cercu
rilor și ciclurilor de conferințe 
rămase în urmă. De asemenea, 
secretarii comitetului regional, 
ceilalți membri ai biroului au 
fost repartizați să ajute în pri
mul rînd acele comitete raio
nale și orășenești unde s-au 
manifestat cele mai multe ră
mîneri în urmă. Totodată, în 
perioada care urmează, în 
adunările generale ale orga
nizațiilor de bază se va anali
za, acolo unde este necesar, 
modul în care se desfășoară 
învățămîntul politic, conținu
tul său, se vor stabili măsuri 
și se vor organiza activități 
concrete care să-i ajute pe ti
neri în înțelegerea și însuși
rea materialului studiat.

Tn ședințele de pregătire a 
cadrelor U.T.C. nou alese, care 
vor avea loc în toate raioa
nele și orașele, un accent

deosebit se va pune pe modul 
în care organizațiile U.T.C. se 
preocupă de desfășurarea în- 
vățămîntului politic. Vom fo
losi acest prilej pentru a ge
neraliza experiența bună acu
mulată, contribuind și pe a- 
ceastă oale la întărirea răs
punderii comitetelor U.T.C. 
pentru buna organizare a 
muncii de studiere de către 
toți tinerii a Documentelor 
Congresului partidului.

Cu ajutorul cabinetului 
regional de partid, vom 
forma un grup de lectori 
și conferențiari cu înaltă cali
ficare care să țină periodic 
expuneri în fața elevilor. Co
mitetele raionale U.T.C. au 
fost îndrumate să antreneze 
un număr mai mare de tineri 
intelectuali care să ajute la 
buna desfășurare a ciclurilor 
de conferințe la sate.

Sîntem convinși că ocu- 
pîndu-ne mai mult decît pînă 
acum de buna desfășurare a 
învățămîntului politic, vom 
reuși să asigurăm ca atît 
cercurile politice, ciclurile de 
conferințe, expunerile care se 
țin în fața elevilor să se des
fășoare la un nivel corespun
zător, să răspundă mai bine 
interesului mare pe care tine
rii îl manifestă pentru cunoaș
terea temeinică a Documente
lor celui de-al IX-lea Congres 
al Partidului.
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Poporul sud-vietnamez va învinge !
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Au trecut 10 ani de cînd România a 

devenit membră a Organizației Na
țiunilor Unite. în decembrie 
1955, Adunarea Generală a apro
bat intrarea în O.N.U. a țării noa
stre, precum și a unui grup de alte 
15 state. Era un moment important 
în evoluția O.N.U., care marca ten
dința spre lărgirea rîndurilor sale.

în deceniul care s-a scurs. România s-a afir
mat ca o prezență activă la Organizația Națiuni
lor Unite. Promovînd o politică externă bazată pe 
principiile apărării păcii și ale colaborării inter
naționale între state cu sisteme sociale diferite, 
țara noastră a depus permanente eforturi pen
tru îmbunătățirea climatului mondial, pentru gă
sirea unor soluții pașnice la problemele litigioase. 
Reprezentanții României au apărat cu energie 
dreptul popoarelor asuprite la libertate și inde
pendență, dreptul fiecărui popor de a-și alege 
propriul său mod de viață și propriu) său regim, 
denunțînd atentatele imperialiste, acțiunile agre
sive care periclitează pacea. Glasul poporului ro
mân a răsunat cu putere în apărarea drepturilor 
legitime ale poporului vietnamez, congolez, do
minican și

România 
dezbaterea 
bleme ale 
mânești la 
ritată apreciere care a relevat înaltul prestigiu al 
țării noastre pe arena mondială. în urmă cu 
cîteva zile Adunarea Generală _ a O.N.U. a 
aprobat unanim declarația cu privire la 
promovarea in rîndurile tineretului a idealuri
lor de pace, respect reciproc și înțelegere între 
popare. Acest important document, care conține 
măsuri eficiente pentru formarea într-un spirit 
sănătos a tinerei generații, a fost inițiat dc Româ
nia, autoarea propunerii încă de la cea de-a 15-a 
sesiune a Adunării Generale, jamil Baroody, re
prezentantul permanent al Arabici saudite la 
O.N.U., sublinia că Organizația Națiunilor Unite 
trebuie să fie recunoscătoare României pentru 
eforturile sale neobosite în vederea adoptării 
declarației privind educarea tineretului în spiri
tul idealurilor de înțelegere reciprocă și pace. 
Cuvinte, de felicitări au rostit reprezentanți ai 
numeroase state, care au subliniat perseverența 
cu care România a militat pentru adoptarea im
portantului document.

O altă inițiativă a țării noastre, înscrisă pe or
dinea de zi a actualei sesiunii a Adunării Gene
rale, este cea referitoare la acțiunile pe plan 
regional în vederea îmbunătățirii relațiilor de 
bună vecinătate între statele europene, aparținînd 
unor sisteme social politice diferite. Opt state 
europene au devenit coautori ai proiectului de 
rezoluție inițial de România.

Prezența rodnică a României la O.N.U. este o 
ilustrare vie a ideii potrivit căreia toate statele 
— mici sau mari — pot și trebuie să-și aducă 
contribuția la soluționarea problemelor de pe a- 
genda vieții internaționale. De la tribuna O.N.U. 

s-a subliniat cu claritate că în concepția guvernului 
român, dezvoltarea multiplă a colaborării inter
naționale. are ca premiză posibilitatea ca fiecare 
popor să-și afirme ființa și personalitatea, să se 
bucure nestingherit de toate condițiile necesare 
progresului său material și spiritual.

România militează pentru ca Organizația Na
țiunilor Unite să reflecte fizionomia lumii con
temporane, să țină seamă de realitățile vieții in
ternaționale. Universalitatea O.N.U. este o condi
ție esențială a reușitei acțiunilor sale și ea nu va 
putea fi dobîndită atîta timp cît nu sînt resta
bilite drepturile R. P. Chineze la O.N.U. Antre
narea O.N.U. în alte direcții de cît cele prevăzute 
de către Carta sa poate să ducă organizația doar' 
la impas.

Republica Socialistă România a demonstrat 
prin prezența ci de un deceniu la O.N.U. năzuin
ța ca această organizație să devină un factor efi
cient al cooperării internaționale, servind intere
sele nobile ale cauzei menținerii păcii și înțele
gerii între popoare.

ale altor popoare.
a adus o contribuție importantă la 
și reglementarea unor însemnate pro- 
vieții contemporane. Inițiativele ro- 
O.N.U. au fost primite cu o bineme-

■

Ii. D. VIETNAM. — Membri ai unui

încheierea Plenarei

C.C. al P.M.U.P
VARȘOVIA 19 (Agerpres). 

— După cum anunță agenția 
P.A.P., au luat sfîrșit lucrările 
Plenarei C.C. al P.M.U.P. con
sacrate examinării principa
lelor probleme ale dezvoltării 
comerțului exterior în anii 
1966—1970.

Sarcinile principale ale co
merțului exterior în perioada 
1966—1970 prevăd creșterea 
importurilor și o modificare a 
structurii lor. In această pe
rioadă, vor crește importurile 
de mașini și utilaje, ceea ce 
este cerut de înfăptuirea pro
gramului de modernizare a 
economiei naționale a țării. 
Exporturile de produse indus
triale finite urmează să creas
că în 1966—1967 cu 34 la sută 
și să atingă în 1967 o propor
ție de 57 la sută din valoarea 
globală a exportului. Exportu
rile de produse agroalimentare 
se vor reduce în 1967 cu 19 la 
sută față de anul curent, iar 
ritmurile de creștere a expor
turilor de combustibil, materii 
prime și materiale vor fi mo
derate. Se prevede dezvoltarea 
rapidă a. comerțului cu statele 
socialiste.

In legătură cu informarea 
prezentată de Vladyslaw Go- 
itiulka. despre întîlnirile cu 
conducătorii altor partide, 
care au avut loc în ultimul 
timp, Plenara a aprobat pozi
ția reprezentanților P.M.U.P. 
la aceste întîlniri.

r. NICOARÄ

detașament
exercițiu de luptă

O. N. U.

i

de autoapărare in timpul unui

nceputul luptei a fost greu, I presărat cu nenumărate difi
cultăți, dar patrioții sud-viet
namezi nu au șovăit. Partea 
sudică a Vietnamului cunoș
tea drama ocupației străine. 
Acordurile de la Geneva din 
1954 deveniseră pentru S.U.A. 
un simplu petec de hîrtie.

Baionetele americane impuneau la Saigon 
un regim de marionete, care recurgea la săl
batică teroare spre a supraviețui. Pentru 
a-și apăra dreptul sfînt la libertate și o 
viață mai bună, poporul sud-vietnamez a 
pus mîna pe arme. Cu cinci ani în urmă, la 
20 decembrie 1960, a fost creat Frontul Na
țional de Eliberare din Vietnamul de sud. 
Această puternică organizație a strîns sub 
același steag de luptă pa patrioții provenind 
din toate păturile sociale, din diferite par
tide politice, oameni aparținînd mai multor 
religii și naționalități. Frontul Național de 
Eliberare și-a propus să înlăture regimul de 
ocupație străină, dictatura aservită Statelor 
Unite, să realizeze o largă democrație, să 
contribuie la făurirea unei economii inde
pendente și la ridicarea nivelului de trai al 
poporului, să promoveze o politică externă 
de pace și neutralitate și să militeze pentru 
unificarea treptată și pașnică a Vietnamului. 
Frontul Național de Eliberare s-a dovedit a 
fi singurul reprezentant legitim al poporului 
din Vietnamul de sud. Chiai ziarul ameri
can „NEW YORK TIMES“ este nevoit >ă 
recunoască că „influența politică a Viet- 
congului (denumirea sub care F.N.E. este 
menționat în presa occidentală, n.n.) este cit 
se poate de reală în Vietnamul de sud“ și 
că această influență „este iu continuă creș
tere și nu poate fi înlăturată pe cale mili
tară“.

Politica de agresiune a S.U.A. în Vietnam 
a luat grave proporții. Încâlcind normele 
dreptului internațional și acordurile în vi
goare. Washingtonul a împins agresiunea 
dincolo de frontierele Vietnamului de sud, 
comițînd acte de război împotriva Repu-

bliCii Democrate Vietnam, acte ce nu pot 
li justificate prin nimic. Politica „escaladă
rii“ nu a adus autorilor ei rezultatele scon
tate. Dimpotrivă, intervenționiștii au primit 
grele lovituri și au suferit pierderi impor
tante. In prezent, Frontul Național de Eli
berare controlează 4/5 din teritoriul sud- 
vietnamez, avînd o populație de peste 10 
milioane locuitori. In afara marilor , orașe în 
care, ocupanții se mențin (deși nici în aces
tea nu se simt în siguranță), patrioții domină 
importante regiuni strategice. Chiar și în 
Saigon, partizanii acționează cu curaj și re
petatele explozii din ultimele luni vădesc nu 
numai îndrăzneală, ci și o mare capacitate 
de luptă, indisolubil legată dc sprijinul 
populației.

în Vietnamul de sud frontul se află pre
tutindeni. Reporterii ziarelor occidentale 
care s-au aventurat în zonele primejdioase 
ale luptelor subliniază . unanim creșterea 
necontenită a potențialului partizanilor, spi
ritul de organizare eu care acționează, ero
ismul de care dau dovadă. Modul în care 
partizanii s-au infiltrat chiar în interiorul 
unor baze americane, ca cea de Ia Da Nang, 
a uimit pe experții militari americani care 
luaseră intense măsuri de pază, inutile în 
ultimă instanță. Partizanii reușesc să 
arunce în aer avioane și elicoptere înainte 
ca în tabăra americană sentinelele să fi reu
șit să dea alarma.

Un bilanț, departe de a fi complet, arată 
că partizanii au reușit — din 1961 și pînă 
la jumătatea acestui an — să scoată din 
luptă peste jumătate de milion de soldați 
saigonezi și mii de soldați americani, au 
distrus și avariat 2 100 de avioane, au fost 
distruse 2 300 vehicule militare de toate fe
lurile si au fost capturate zeci de mii de 
arme de diferite calibre. 80 la sută din „sa
tele strategice“, construite de ocupanti, au 
fost lichidate .și multe din ele au devenit 
„sate de luptă“, puternice puncte de rezis
tență împotriva agresorilor. Suferind grele 
înfrîngeri. Pentagonul încearcă să amplifice

agresiunea sa în Vietnam. în 
ciale americane se pomenește 
efectivelor militare ale S.U.A. în Vietnamul 
ele sud pînă la 300 000 de oameni. După 
cum arată ziarul parizian „LE FIGARO“, 
războiul din Vietnam îi costă in prezent pe 
contribuabilii americani 6 miliarde dolari 
pe an, adică 16,5 milioane dolari pe zi. Dacă 
amintim că în aprilie McN amara afirma că 
războiul vietnamez costă doar 800 milioane 
dolari anual, avem o imagine — prin inter
mediul cifrelor — a proporțiilor pe care le-a 
dobîndit intervenția agresivă a S.U.A. Re
acția poporului american s-a exprimat în 
puternicele manifestații de protest, în acțiu
nile curajoase ale tineretului care refuză să 
moară pentru o cauză nedreaptă. Nu întîm- 
plător la Washington se elaborează planu
rile unei „prelucrări psihologice“. „LE FI
GARO“ scria că „a început de pe acum 
operația care urmărește pregătirea opiniei 
publice față de noutățile dezagreabile“.

Poporal sud-vietnamez știe că drumul lup
tei sale este un drum lung, care mai cere 

să pășească 
Viitorul 

Nici

sferele ofi- 
de sporirea

multe jertfe, dar este liotărît 
înainte pînă la victoria deplină, 
aparține patrioților sud-vietnamezi. 
300 000 de intervenționști, nici 400 000 sau 
mai mulți nu vor putea înnăbuși lupta unui 
popor care cu eroism își afirmă dreptul de 
a fi stăpînul propriei sale soarle.

Toate forțele iubitoare de pace își expri
mă solidaritatea cu lupta poporului diri Viet
namul de sud. Poporul român, lînăra sa ge
nerație, și-au exprimat viguros deplinul spri
jin pentru, poporal sud-vietnamez, eerînd să 
se aplice strict prevederile acordurilor de 
la.Geneva din 1954, să se pună capăt acțiu
nilor agresive ale S.U.A., să fie retrase toate 
trupele americane .și satelite din Vietnam, 
să înceteze bombardamentele și încălcarea 
suveranității R. D. Vietnam, să se respecte 
dreptul poporului vietnamez de a-și hotărî 
singur soarta, fără vreun amestec din afară, 
corespunzător voinței și intereselor sale.

M. RAMURĂ

Inițiativa românească in sprijinul
Revoltă antiguvernamentală te Pe scurt

<■

îmbunătățirii relațiilor
dintre statele europene

în principalul Comitet al A- 
dunării Generale a O.N.U. — 
Comitetul Politic — a început 
vineri seara examinarea pro
blemei „Acțiuni pe plan regio
nal în vederea îmbunătățirii 
relațiilor de bună vecinătate 
între statele europene, aparți- 
nînd unor sisteme social-poli
tice diferite“. Acest punct, 
după cum se știe, a fost înscris 
pe ordinea de zi a actualei se
siuni din inițiativa guvernului 
român.

în legătură cu această pro
blemă, delegația României a 
prezentat un proiect de rezo
luție, ai cărui coautori sînt 
delegațiile Austriei, Belgiei, 
Bulgariei, Danemarcei, Finlan
dei. Iugoslaviei, Suediei și Un
gariei. în deschiderea dezbate
rilor asupra acestei probleme 
s-a dat cuvîntul reprezentan
tului țării noastre, ambasado
rul Mihail Hașeganu :

Delegația română, a spus 
vorbitorul, consideră că punc
tul pe care are onoarea să-l 
prezinte astăzi Adunării Ge
nerale exprimă o contribuție 
pe care România — ținînd 
seama și de propria sa expe
riență — înțelege să o aducă 
la promovarea principiiloi’

Cartei și la întărirea pe aceas
tă bază a activității O.N.U.

Republica Socialistă Româ
nia promovează o politică ex
ternă de pace, îndreptată spre 
micșorarea încordării interna
ționale și dezvoltarea colabo
rării între popoare.

După profunda noastră con
vingere, o componentă impor
tantă a eforturilor îndreptate 
spre consolidarea păcii o re
prezintă dezvoltarea relațiilor 
de colaborare între state cu o- 
rinduiri social-politice diferi
te, întemeiată pe principiile 
respectării suveranității state
lor, egalității în drepturi și a- 
vantajului reciproc, neameste
cului în treburile interne.

Proiectul de rezoluție pre
zentat de delegația română — 
a spus vorbitorul — își pro
pune să faciliteze înregistra
rea tuturor sugestiilor în a- 
ceastă privință.

Lucrările Adunării Generale
In Adunarea Generală a 

O.N.U. a început discutarea 
așa-zisei probleme o. Tibetu
lui. Ilegalitatea înscrierii a- 
cestei probleme pe ordinea de 
zi a sesiunii a fost subliniată 
de numeroase delegații încă 
în timpul adoptării agendei. 
Reprezentantul țării noastre, 
ambasadorul Gheorghe Diaeo- 
nescu, a subliniat că prin dis
cutarea la sesiunea a XX-a a 
Adunării Generale a O.N.U. a. 
așa-zisei probleme a Tibetu
lui se face în realitate o în
cercare de defăimare a R. P. 
Chineze. Vorbitorul a arătat 
că prin aceasta se încearcă să 
se sustragă atenția Adunării 
Generale de la problemele cu

se 
să

adevărat importante care 
pun în fața Organizației, 
se reînvie atmosfera de război 
rece, care a adus în trecut 
prejudicii activității O.N.U., 
să se abată atenția opiniei pu
blice de la acțiunile agresive 
ale Statelor Unite în Viet
nam. El a spus • că aceleași 
puteri, care acum c'iteva săp- 
tămîni au împiedicat restabi
lirea drepturilor legitime ale 
R. P. Chineze în O.N.U.. în
cearcă astăzi — în lipsa re
prezentanților legali ai acestei 

- puteri — să o defăimeze. Ase
menea procedee sînt contrare 
dreptului și moralei interna
ționale și sînt dăunătoare 
O.N.U.

Sîmbătă dimineața în conti
nuarea dezbaterilor pe margine-, 
proiectului de rezoluție inițiat de 
România, delegatul Austriei, Kurt 
Waldheim, care a luat primul cu- 
vintui, a arătat că, în dorința ca 
legiunea Europei centrale, de ră
sărit si de sud-est să devină o 
zonă a păcii și stabilității, Austria 
a devenit coautoare la inițiativa 
întreprinsă de delegația română.

Reprezentantul Uniunii Sovieti
ce, N. T. Fedorenko, a spus că 
realizarea complexului de măsuri 
vlzind destinderea încordării in
ternaționale ar deschide largi 
perspective pentru colaborare.i 
dintre toate statele europene, mari 
și mici.

M. i C, Schuurmgțis (Belgia) s-a 
pronunțat in favoarea adoptări: 
proiectului de rezoluție.

Delegatul Poloniei, Mieczyslaw 
Blusztajn, a arătat că delegația 
poloneză sprijină proiectul de re
zoluție, ■ conștientă de răspunderea 
care revine astăzi tuturor țărilor 
în stabilirea unei atmosfere de 
cooperare și securitate in întrea
gă lume și de rolul „pe care 
existența și dezvoltarea ' relațiilor 
bilaterale de bună vecinătate și în
țelegere între state le pot avea 
în atingerea acestui țel.

Delegatul Etiopiei, Tesfaye Ge- 
bre-Egzu, a salutat inițiativa Ro
mâniei.

I

I

I

în centrul Vietnamului de sud
Agențiile de presă anunță că în regiunile mun

toase din centrul Vietnamului de sud a avut loc 
vineri noaptea o revoltă a populației din regiunile 
muntoase împotriva autorităților guvernului saigonez. 
Corespondentul agenției REUTER relatează că răs- 
culații au pus stăpînire pe centrul districtului Pliu 
Bon și încearcă să preia controlul în trei provincii 
din regiunea respectivă. între răsculați și trupele gu
vernamentale, anunță același corespondent, au avut 
loc lupte înverșunate.

Agențiile de presă anunță, că 
în cursul zilei de ieri patriota 
sud-vietnamezi au pătruns în 
repetate rînduri pînă în cen
trul capitalei sud-vietnameze, 
provocînd panică în rîndurile 
autorităților militare, ameri
cane și autorităților saigoneze. 
In noaptea de vineri spre sîm
bătă, o grupare a forțelor pa
triotice a atacat comandamen
tul poliției dintr-o suburbie a 
Saigonului ; în clădirea sediu
lui poliției au explodat două 
grenade. In plin centru al ca
pitalei sud-vietnameze au pu
tut fi văzute pancarte cu lo
zinci antiamericane și antigu
vernamentale.

Se anunță, de asemenea, că 
trupele Frontului național de 
eliberare și-au continuat în 
ultimele două zile operațiu
nile în imediata apropiere a 
Saigonului. Astfel, în provincia 
Binh Duong, la 15 km nord de 
Saigon, a fost atacat un sat, 
iar garnizoana guvernamen
tală. a suferit pierderi grele. 
Localitatea principală din dis
trictul Duc Hoa, la 2.2 km de 
capitală, precum și capitala 
provinciei Khiem Cuong, la 35 
km de Saigon, au fost bombar
date de mortierele patrioților 
sud-vietnamezi.

Embargo asupra exporturilor

britanice de petrol in Rhodesia
Un comunicat dat publicității 

vineri scara la Londra anunță că 
printr-un decret semnat de regi
na Elisabeta a 11-a a Angliei se 
instituie un embargo complet a- 
stipra importurilor și exporturilor 
de petrol cu destinația Rhodesia, 
Comunicatul menționează, de 
asemenea, că guvernul britanic 
speră să poată, conta și pe coope
rarea altor țări, în special a Sta
telor Unite, pentru aplicarea a- 
cestui embargo.

Alimentarea cu petrol a Zam- 
biei va fi făcută pe alte căi de
cît pe linia, ferată care leagă a- 
ceastă țară cu lumea exterioară 
și care traversează Rhodesia. Se 
consideră că această problemă va 
fi soluționată prin stabilirea unui 
pod aerian între Dar Es Salâam 
și Lusaka.

Deși nu există certitudinea că

embargoul va da rezultatele scon
tate, la Londra se apreciază că 
prin adoptarea acestor măsuri, 
guvernul britanic speră să facă ca 
țările africane să revină la senti
mente mai buiw față de Anglia.- 
Sînt vizate în special acele țări 
care au rupt relațiile diplomatice 
cu. Anglia, în semn de protest îm
potriva lipsei unei atitudini mai 
riguroase a guvernului britanic 
țață de regimul lui Smith.

■A

Guvernul sudanez a hotăiit 
ruperea relațiilor diplomatice cu 
Marea Brilanie, anunfă postul de 
radio Omdurinan. Ho'tărlrea a iosl 
adoptată vineri, în cursul unei 
ședințe a Consiliului de Minișhi 
sudanez, iri conformitate cu 
luția recentei conferințe 
steriale a O.U.A., de la 
Abeba.

rezo- 
mini- 
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• ASTĂZI, 28 milioane de alegători și alegătoare 
din Franța se vor prezenta din nou la urne, înce- 
pînd de la ora 8 dimineață, pentru a alege între 
cei doi candidați la președinția republicii — gene
ralul de Gaulle și François Mitterrand. în țară ur
nele se închid la ora 19, iar Ia Paris și în marile 
orașe — la ora 20.

0 LA MUZEUL de artă și istorie din Geneva 
s-a deschis cea de-a doua Expoziție internațională <i 
personalului din întreprinderile de transporturi si 
telecomunicații intitulată „Timpul nostru liber“. Ea 
cuprinde 377 de exponate prezentate de 230 dc ar
tiști amatori din 12 țări : picturi, sculpturi, tapiserii, 
grafică, mozaic, fotografii etc. Sînt expuse și 44 
de opere realizate de artiști plastici amatori de ia 
întreprinderile de transport și telecomunicații din 
Republica Socialistă România. Varietatea și calita
tea lucrărilor românești a fost deosebit rle apreciate 
de participariții la vernisajul expoziției.

® DUPĂ CE a participat la simpozionul de la 
Marsilia privind biosinteza proteinelor și a acizilor 
nucleici, acad, român Eugen Macovschi, a fost in
vitat la Sorbona, unde i s-a înmînat medalia 
de Bernard". Cu acest prilej el a prezentat 
ferință despre ..Structura materiei vii".

,,Clau-
o con-

Roma- 
cocteil

• AMBASADORUL Republicii Socialiste 
nia la Paris, dr. Victor Dimitriu, a oferit un 
in cinstea delegației dc cineaști români care a par
ticipat la prezentarea în premieră mondială a fii- 
niului „Serbările galante", o coproducție franco-io- 
mână turnată în România. Au participat cineaști 
francezi, printre care Rene Clair, regizorul filmului, 
precum și interpreți români și francezi ai acestei 
producții cinematografice.

• LA 18 decembrie, la Praga au început lucrările 
sesiunii Adunării Naționale a R.S. Cehoslovace. Pe 
ordinea de zi a sesiunii se află discutarea proiecte
lor de legi privind planul de dezvoltare a economie 
naționale și 
vor discuta 
legi.

bugetul de stat pe anul 1966. Deputății 
și alte proiecte guvernamentale de

cancelarul vest-german, Ludwig Erhard,» MÎINE 
însoțit de ministrul de externe, Schiùder, și de col 
al apărării, von Hassel, va pleca la Washington, 
unde va conferi cu personalități oficiale america
ne. La Bonn se apreciază că principalele teme in 
discuție vor fi „definirea pe termen lung a relații
lor americano-vest-germane", întărirea Alianței 
atlantice, cererile vest-germane de a participa la 
elaborarea politicii nucleare a alianței.

® CAMERA Deputaților a Congresului mexican a 
adoptat sîmbătă în unanimitate proiectul de lege 
guvernamental, care interzice orice participare de 
capital străin în băncile și societățile financiare 
mexican. Proiectul de lege, propus de guvern pre
vede : „in nici un moment și sub nici o formă nu 
vor putea participa cu capital guverne sau organi
zații oficiale străine în societățile bancare și de 
investiții din Mexic. Se interzice, de asemenea, 
participarea unor grupuri de persoane străine, in
diferent dacă forma de acordare a acestei partici- 
pații ar fi directă, sau prin persoane interpuse".

Eliberarea celor a- 
restați, anularea or
dinelor de concediere, 
înlocuirea ministrului 
de interne și a șefului 
politiei, începerea de 
tratative între reprezen
tanții guvernului și cei 
ui sindicalelor funcțio
narilor publici ■— iată 
bilanțul frămîntărilor 
din Uruguay, frămîntări 
care au atins punctul 
culminant în a doua ju
mătate a lunii decem
brie. Ce se va întîm- 
pla insă mai departe ? 
Tratativele în mus tor 
pune capăt, nemulțumi
rilor salăriaților ? Va 
găsi guvernul de la 
Montevideo clica Ieșirii 
din criză ? Iată între
bări care frămîntă in 
prezent opinia publică 
urtiguayană și cercurile 
politice din America 
Latină.

Actualul stadiu al de
clinului economic nu 
permite pronosticuri 
optimiste. Încă din 1955 
imaginea Uruguayului 
dc ..Elveție a Americii 
Latine“ începea să se es
tompeze. In 1960 criza 
s-a declanșat vizibil. 
Exporturile au scăzut, 
băncile s-au golit, ba
lanța comercială a în
ceput să înregistreze 
deficite tot mai mari. 
Inflația a luat propor
ții de-a dreptul drama
tice. Dacă în 1945, pen
tru un dolar se plăteau

mai puțin de 2 pesoș, 
în 1954 se plăteau de
ja 11, în 1958 — 14, in 
1960 — 16', în 1964 — 
30, iar în prezent .— 
70. Totodată au sporit 
datoriile interne (500 de 
milioane de dolari) • și 
cele externe (dintre care 
397 milioane de dolari 
ajung la scadență).

In aceste condiții 
costul vieții a crescut, 
considerabil. Se apre

guay, la o populație 
activă de 1015 000 de 
persoane, 280 000 sînt 
salariat i ai instituții
lor de stat și ser- 
viciile' publice) să 
declanșeze' o luptă re
vendicativă pe scară 
largă. A urmat cunos
cuta, grevă avînd ca 
mobil majorarea sala
riilor cu 47 la sută 
(pentru a • compensa 
majorările de' prețuri):

! Frămintârile 
de la Montevideo

ciază că în 4 ani (1962- 
1965) costul vieții a 
crescut de 4 ori. Prețu
rile au continuat și ele 
să se mărească, în ciu
da ultimei devalorizări 
(19 octombrie) care a 
fixat valoarea monetei 
naționale cam la o trei
me din valoarea sa pre
cedentă. Era deci de 
așteptat ca oamenii 
muncii, și în primul 
rînd salariații (în Uru

Episodul grevă, cel 
puțin pentru moment, 
s-a încheiat. Probleme
le însă au rămas. Ele 
sînt în primul rînd de 
ordin economic. Specia
liștii reclamă -moderni
zarea producției, atît în 
industrie cît și în agri
cultură. In condițiile în 
care se lucrează în pre
zent — afirmă experții 
— este greu să se evite 
continuarea declinului.

Problema . monopoluri
lor. străine, a protejării 
producției proprii sînt, 
de asemenea, în atenția 
cercurilor economice. 
Observatorii ■ afirmă că 
alături de problemele 
economice,\de structu
rii, în aprecierea crizei 
trebuie luate în consi
derație . și cauzele poli
tice. După- cum afirmă 
„COMBAT“, chiar și 
partidùU aflat la putere, 
„Btaiicos“, admite că 
instituțiile guvernamen
tale trebuie de urgență 
reformate.

Oamenii muncii, ca- ‘ 
re au cel’inai mult de 
suferit de pe urma ac
tualei crize economi
ce. cer aplicarea unor 
măsuri radicale, cum 
ar fi : amînarea achi
tării datoriilor externe, 
interzicèrea transferă
rii în străinătate — 
pentru o anumită, pe
rioadă ■— a profiturilor 
companiilor străine și 
a dobînzilor la împru
muturi, efectuarea re
formei agrare, stabili
rea unor impozite ri
dicate asupra proprie
tăților funciare nepro
ductive și altele. Mișca
rea grevistă de luna a- 
cedsta nu este decît un 
episod al luptei oame
nilor muncii din ‘ Uru
guay pentru înfăptuirea 
programului propus.

IONI). GOIA

in U.R S.S.
MOSCOVA 18 (Agerpres). — 

La Kremlin a avut loc o re
cepție oferită în cinstea lui 
Houari Boumedienne, preșe
dintele Consiliului național al 
revoluției, președintele Con

ciliului de-Miniștri al Repu
blicii Algeriene Democratice 
și Populare, aflat în Uniunea 
Sovietică, într-o vizită oficia
lă. Cu acest prilej A. Kosi- 
ghin, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., și H. 
Boumedienne au rostit cuvîri- 
tări.

A. Kosîghin a subliniat că- 
situația internațională actua
lă cere mai mult ca oricînd 
unitatea și coeziunea tuturor 
forțelor revoluționare și anti- 
imperialiste. El a reafirmat 
că lupta dusă de poporul viet
namez împotriva agresiunii a- 
mericane „se bucură de spriji
nul deplin al poporului sovie
tic, al tuturor statelor iubi
toare de pace. U.R.S.S. va a- 
corda și pe viitor - sprijin po
porului Vietnamului în lupta 
sa justă, pînă la victoria depli
nă asupra agresorilor ameri
cani“.

Vorbitorul a declarat, apoi, 
că schimbul de păreri sincer 
și rodnic cu membrii delegați
ei algeriene a demonstrat una
nimitatea punctelor de vedere

asupra problemelor actuale, 
inclusiv asupra problemelor 
luptei pentru pace, împotriva 
agresiunii imperialiste, împo
triva colonialismului, sub toa
te aspectele Iui.

Subliniind în cuvîntul său 
că în prezent poporul algerian 
„trece printr-o perioadă deo
sebit 
sale“. H. Boumedienne a de
clarat 
conducerea 
țării în

de grea a dezvoltării

că algerienii sprijină 
revoluționară a 

apărarea intereselor 
sale. Poporul Algeriei, a ară
tat el, - „năzuiește să îndepli
nească acele planuri care vor 
duce la construirea 
socialiste“.

Referindu-se la 
americană în 
Boumedienne a spus: „Orice 
rezolvare a problemei vietna
meze trebuie să se bizuie pe 
cerințele formulate de Fam 
Van Dong. potrivit acorduri
lor de la Geneva, și cu parti
ciparea Frontului național de 
eliberare din Vietnamul de 
sud“.

în continuare, H. Boume
dienne, a arătat că O.N.U. nu 
poate fi considerată o organi
zație pe deplin internațională 
dacă nu sînt restabilite drep
turile R. P. Chineze în O.N.U.

societății

agresiunea
Vietnam,

I

„öcinini-r a diiicrifiit

Nava cosmică americană „Gemini-7“, pe 
bordul căreia se află cosmonauții Frank 
Borman și James Lovell, a amerizat ieri la 
ora 14,05 (G.M.T.) în regiunea stabilită din 
Oceanul Atlantic. Nava a efectuat un zbor de 
14 zile în spațiul cosmic, care s-a încheiat 
astfel cu succes.

0 VINERI au luat sfîrșit întrevederile an
glo-americane la înalt nivel de la Washing
ton. Ieri, primul ministru al Marii Britanii a 
ținut o conferință de presă.

■în ceea ce privește Rhodesia, Wilson a ară
tat că speră ca ea să revină la un regim 
constituțional și că „este sigur“ de eficacita
tea sancțiunilor economice și mai precis „a 
embargoului asupra exportului de petrol in 
Rhodesia“. în problema vietnameză, Wilson 
s-a situat pe poziția cunoscută de sprijinire 
a „oricărei inițiative a S.U.A.“ în ceea ce pri
vește rolul R.F.G. în sistemul nuclear al 
N.A.T.O., Wilson a afirmat că trebuie să fie 
în așa fel organizat îneît „Bonn-ul să nu aibă 

vreun deget asupra trăgaciului nuclear“.
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