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Ședința comisiei de organizare pentru pregătirea 
Congresului de înființare a Uniunii Naționale

In ziua de 6 decembrie a avut loc ședința , Comi
siei de organizare pentru pregătirea Congresului de 
înființare a Uniunii Naționale a Cooperativelor Agri
cole de Producție.

La ședință au participat tovarășii Vasile Vîlcu, 
■vj membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al 

P.C.R., președintele Comisiei de organizare, Virgil Tro- 
ftn, secretar al C.C. al P.C.R. și Ștefan Matei, mem
bra a] C.C. al P.C.R., șeful secției agrare a C.C. 
al P.C.R.

In cursul ședinței s-a examinat proiectul ae statut 
al cooperativei agricole de producție, precum și pro
iectul de statut al Uniunii naționale, uniunilor regio
nale și uniunilor raionale ale cooperativelor agricole, 
Elaborate în lumina rezoluției Plenarei C.C. Ia P.C.R. 
din 11—12 noiembrie 1965.

La elaborarea proiectelor de statut au fost con
sultați numeroși președinți și membri at cooperativelor 
agricole, specialiști din agricultură, lucrători din apa
ratul de partid și de stat.

După ce proiectele de statut au fost discutate pe 
larg și definitivate. Comisia de organizare a hotărît pu
blicarea lor în presă, pentru a fi dezbătute, cu masa 
cooperatorilor, în adunările generale ale cooperative
lor agricole, precum și în conferințele uniunilor raio
nale și regionale ale cooperativelor agricole.

Pe baza observațiilor și a propunerilor ce se vor 
face. Comisia de organizare va îmbunătăți aceste pro
iecte de statut, pentru a fi supuse spre dezbatere și 
aprobare Congresului de înființare a Uniunii Naționale 
a Cooperativelor agricole de producție.

PROIECT

Statutul cooperativei agricole 
de producție

CAPITOLUL I

ScobhI cooperativei agricole de producție
ART. 1. Cooperativa agricolă de 

producție este organizația economi
că socialistă, în care țăranii se 
unesc de bună voie, aducînd în 
proprietate cooperatistă pămîntul și 
celelalte mijloace principale de 
producție. In cooperativa agricolă 
munca este organizată în ccmun, 
iar retribuirea se face după canti- 

, tatea și calitatea muncii, precum 
/și în funcție de producția reali

zată.
Cooperativa agricolă de produc

ție are drept obiect cultivarea în 
comun 
scară 
z^rii,

Г nicii
' t‘ unor

întregii

produc-

agriculturii, 
sale eco-

a pămîntului, folosirea pe 
largă a mecanizării, chimi- 
irigațiilor, a științei și teh- 
înaintate pentru obținerea 

producții agricole vegetale și
animale din ce în ce mai mari, în 
scopul creșterii continue a bunăs
tării țărănimii, a ridicării social- 
culturale a satului la un nivel tot 
mai înalt de civilizație, a asigură
rii cu produse agricole necesare 
tuturor oamenilor muncii, 
societăți.

Cooperativa agricolă de
ție se bucură de sprijinul perma
nent și multilateral al partidului 
și statului nostru, are create, 
prin dezvoltarea continuă a bazei 
tehnico-materiale a 
condițiile consolidării 
nomico-organizatcrice.

Creșterea continuă a producției, 
și. îndeosebi a producției marfă, 
valorificarea acesteia pe bază de 
contracte încheiate prin bună în
voială cu organizațiile de stat și 
cooperatiste, asigurarea aprovizio
nării pdpulației cu produse agro- 

, -‘alimentare și. a industriei cu ma- 
V$fiî prime duc la mărirea veni

turilor cooperatorilor si coniribv 
ie la progresul întregii țări.

Cooperativa agricolă este forma 
Cea mai potrivită pentru unirea 
eforturilor țăranilor și împletirea 
strînsă a intereselor lor cu ale tu
turor oamenilor muncii, 
oii «ocîefăti: ea are un
bit de însemnat în economia țării

ale între- 
rol deose-

noastre în întreaga perioadă isto
rică 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 rațio
nală a pămîntului, ridicarea conti
nuă a fertilității lui;

— folosirea chibzuită a celorlal
te mijloace de producție, a forței 
de muncă și aplicarea celor mai 
bune forme de organizare a pro 
ductiei;

— întărirea continuă a proprietă
ții cooperativei, factor hotărîtor 
al creșterii producției, al dezvol
tării economice a cooperativei si 
al creșterii bunăstării cooperatori
lor,-

— folosirea eficientă a sprijinului 
acordat de stat : lucrările agricole 
executate de către stațiunile de 
mașini și tractoare, credite, asis
tentă tehnică, îngrășăminte chimi
ce, semințe de soi, animale de ra
să, precum si toate celelalte forme 
de sprijin;

— introducerea și extinderea ce
lor mai avansate metode agrozoo
tehnice în toate sectoarele de 
producție;

— desfășurarea unei activități 
economice-financiare eficiente, fo
losirea gospodărească a mijloace
lor materiale și bănești, îndeosebi 
în scopuri productive;

— cointeresarea materială a 
membrilor cooperatori prin aplica
rea consecventă a sistemului 
cialist de retribuire potrivit 
cantitatea și calitatea muncii, 
cum și în funcție de producția 
lizată;

— ridicarea continuă a nivelului 
profesional și cultural al membri
lor cooperatori și satisfacerea 
voilor lor sociale,-

— educarea cooperatorilor 
spiritul muncii în ccmun, al 
nei gospodăriri și al apărării 
prietătii socialiste.

celelalte bunuri aduse de coopera
tori sau obținute ca urmare a ac
tivității cooperativei agricole,-

— întreaga producție agricolă 
vegetală și animală și. .orice alte 
produse sau venituri rezultate din 
activitatea cooperativei agricole.

Constituie,- de asemenea', proprie
tatea cooperativei, veniturile rea
lizate prin munca în comun a 
pămîntului — proprietate de stat 
— dat în folosință cooperativei.

Proprietatea cooperatistă, întă
rirea și dezvoltarea ei neîncetată 
ștau la baza întregii activități a 
cooperativei agricole, a creșterii 
bunăstării membrilor săi.

ART. 4. Din terenul agricol pro
prietatea cooperativei, adunarea 
generală poate să atribuie, în fo
losința familiilor de țărani coope
ratori, loturi în suprafață de cel 
mult 30 ari. In această limită mă
rimea lotului pentru fiecare coope
rativă agricolă se stabilește de 
către adunarea generală în funcție 
de condițiile sale specifice șl de 
modul de folosire al pămîntului.

Lotul atribuit în folosință con
stituie pentru familiile de țărani 
cooperatori o sursă suplimentară 
de venituri care contribuie la creș
terea nivelului lor de trai.

Lotul se atribuie în mod dife
rențiat familiei (soțul și șotia îm
preună cu copiii lor necăsătoriți) 
a cărei membri au efectuat cel 
puțin numărul minim de zile-mun- 
că, stabilit de către adunarea ge
nerală pe cooperativă, astfel :

CAPITOLUL II

Proprietatea cooperativei agricole de producție 
s’ proprietatea personală a membrilor ei

ART. 3. Proprietatea cooperativei 
agricole este alcătuită din:
-w— pămîntul adus de coopera- 
v’i»

— animalele de muncă și pro
ducție, construcțiile, plantațiile, 
mijloacele de transport, utilajele, 
instalațiile, inventarul agricol și

Minerii de la exploa
tarea Lenea marchează 
în aceste zile un suc
ces deosebit ; extrage
rea a 9 000-a tonă de 
cărbune energetic pes
te sarcinile de plan I 
In aceeași perioadă de 
timp, colectivul minei 
Lonea a 
de cost 
cărbune 
realizînd

tonei de
4,39 Iei, 

economie

redus prețul 
al
cu 
o

peste plan de 2 904 000

lei. Succese însemnate 
s-au obținut și la, ІЙ- 

■ vestiți!, unde planul 
de excavații la metri 
cubi a fost realizat în 
proporție de 103,5 la 
sută.

O contribuție deose
bită la obținerea aces
tui succes, au adus-o 
colectivele sectoarelor 
II, IV și 
depășit 
plan pe

• Primul bloc turn din Lu- 
peni, construit prin metoda 
modernă a cofrajului glisant a 
fost dat ieri în folosință loca
tarilor. Pe lîngă cele 72 de a- 
partamente ale blocului turn, 
s-au mai dat în folosința oa
menilor muncii — tot ieri — 
80 de apartamente din blocul 
B-200.

• Orchestra populară de 
stat din Caransebeș a sosit în 
turneu oficial în Valea Jiului 
cu spectacolul muzical-coregra- 
fic intitulat „Banatule mîndră 
floare". Spectacolul va fi pre
zentat azi, Ia ora 18,30, în sala

ACTUALITATEA
clubului din Petrila, iar miine, 

palaty- 
Lupeni. 
își dau 
soliștii

la ora 20, in sala 
lui cultural din 
Printre interpreții care 
concursul se numără
vocali Raveca Săndulescu, N1- 
ca Achim, Dumitru Chtpețea- 
nu. Florentin Iosif, Sonia Viai- 
covici, Ghercea Viorica,. Ma
rian Elena, Bolea Maria, Con- 
ducesea muzicală a spectaco
lului este semnată de Nicolae 
Perescu și Mihu Crăciun, iar 
coregrafia de Paul Grădinara.

respec- 
cărbu-

V care și-au 
sarcinile de
11 luni cu

Sottese

• Teatrul de păpuși din 
Alba Iulia prezinți! azi, la ora 
10 și la ora 15, în sala cine
matografului din Lonea spec
tacolul pentru cei miei „Sus, • 
tot mai sus". !

3 484, 5 685 șl, 
tiv, 4 335 tone
ne,- brigăzile minerilor 
Buhăescu Vasile, Bariu 
loan, Bîrluț ! Glement, 
Pop loan lui Pavel, Pe
trie Simicn, Burdea 
Nicolae, Bălănescu E- 
manoiu, 
Si

David Ștefan 
Pășcălău loan.

NAGY ȘTEFAN 
corespondent

>

buna noiembrie a fost încheiată 
de colectivul de muncitori, ingi
neri și tehnicieni al preparației din 
Lupeni cu noi și frumoase reali
zări, care oglindesc hotărîrea lui 
de a îndeplini și depăși planul a- 
nual de producție. în această lună 
planul producției marfă a fost rea
lizat în proporție de 100,7 la sută, 
iar la cărbunele special preparat 
pentru cccs, planul s-a depășit cu 
2,9 la sută. Recuperarea globală a 
fost îmbunătățită cu 2,1 puncte, iar 
procentul de cenușă în cărbunele 
special a fost redus cu 0.4 punc
te. De remarcat că și consumul 
specific de cărbune pentru - produ
cerea aburului a fost redus cu 20 
de kg pe tonă. s

La obținerea acestor ‘ rezultate 
un aport deosebit l-au adus colec-. ..r . , . - • - . j

.tivele de muncitori ■ cond,us,e de 
șefii de echipă Wilk Emil de la 
stația de epurare 
le, Goia Năstase 
fan de la secția 
maiștrii Scrobota
Nistor de la secțiile sortare și în
cărcare.

GILESCU VICTORIA 
corespondentă

a apelor rezidua- 
și Gyorgy Ște- 
spălare și Де 
Ilie, Moldovan

LUNA CADOURILOR
Prin tradiție, luna decembrie 

este luna cadourilor — peri
oada cînd comerțul pune la în- 
demîna cumpărătorilor cel mai 
bogat sortiment de produse.

Vitrine amenajate cu gust, 
panouri sugestive, mici expo
ziții de mărfuri cu vînzare, pa
chete cu cadouri ambalate în 
pungi de material plastic — 
iată numai cîteva din mijloa
cele folosite de comerț pentru 
popularizarea produselor de 
sezon. In acest context se în
scrie și recenta hotărîre a Mi
nisterului Comerțului Interior 
că în perioada „Lunii cadou-

rilor", să se extindă sistemul 
de vînzare în rate a unor pro
duse — costume bărbătești, 
taicare și rochii, pardesie, pal
toane pentru bărbați și femei 
din țesături de calitate supe
rioară din producția internă și 
din import, confecții pentru 
copii din catifea și din alte 
țesături ca și picup-uri „Zi- 
phona", magnetofoane, căru
cioare landcu și sport, mașini 
de gătit emailate și alte ase
menea produse.

Iată în clișeul de jos, o fru
moasă vitrină amenajată la u- 
nul din magazinele textile din 
Petroșani.fContinuare tn pan. 2-a)



Statutul cooperativei agricole de producție
.'(Urmare din pag. l-a)

— familiilor, din care cel puțin 
soțul și soția lucrează efectiv în 
cooperativă, li se atribuie în fo
losință un lot întreg;

— familiilor, din care lucrează 
efectiv numai unul din soți, li se 
atribuie în folosință o jumătate de 
lot.

Familiilor care nu participă la 
muncă în cooperativă prin nici 
unul din soți nu li se atribuie lot 
în folosință. In cazul unor fami
lii cu situații deosebite (incapa
citate de muncă, familii incom
plete și altele) adunarea generală 
poate hotărî, de la caz la caz, a- 
tribuirea de loturi în folosință.

Membrii cooperativelor care Ies 
la pensie păstrează dreptul de fo
losință asupra lotului pe care l-au 
avut.

botul va fi folcsit numai pen
tru producția agricolă.

Atribuirea de noi loturi în fo
losință nu poate să se facă prin 
diminuarea suprafeței agricole din 
folosința obștească a cooperative
lor, ci numai prin redistribuirea 
terenurilor aflate în prezent în 
folosința cooperatorilor.

ART. 5. Constituie proprietate 
parianală a țăranilor cooperatori:

— casa de locuit și construcți

CAPITOLUL III

Membrii cooperativei agricole de producție. 
Drepturile și îndatoririle lor

ART. 8. Pot fi membri ai coo
perativei agricole de producție 
orice producători agricoli și alți 
oameni ai muncii necesari activită
ții cooperativei, care au împlinit 
vîrsta de 16 ani și aderă la preve
derile statutului cooperativei, aduc 
în proprietatea cooperativei pămîn- 
tttl, animalele’ de muncă și inven
tarul agricol principal pe care’Te 
posedă în proprietate personală.

Ea intrarea în cooperativă, fie
care membru plătește taxa de în
scriere stabilită de adunarea gene
rală, care nu va fi mai mică de 
25 lei.

ART. 9. Primirea de noi membri 
în ccoperativa agricolă de produc
ție se face individual, de către a- 
dunarea generală, pe bază de ce
rere scrisă.

ART. 10. Fiecare membru al coo
perativei agricole are următoare
le drepturi:

a) să muncească în cooperativă 
pe măsura capacității și pregătirii 
sale,-

b) să fie retribuit pentru munca 
pe care o depune potrivit cu can
titatea și calitatea ei, precum și 
în funcție de producția realizată;

c) să participe la conducerea tre
burilor 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 a- 
dunătii 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 ge
nerală pentru : bătrînețe, boală sau 
incapacitate de muncă, în caz de 
naștere, deces, orfanilor, famili
ilor cu copii multi, precum și de 
înlesniri pentru pregătirea profe
sională și altele.

Bătrînii, cei inepți de muncă și 
orfanii au dreptul la pensie stabi
lită prin sistemul unitar de pensio
nare, Ia care se adaugă ajutoare
le în natură ce se acordă de coo
perativa agricolă de producție.

In afară de aceste drepturi, mem
bri cooperatori se bucură și de 
drepturile stabilite prin orice alte 
prevederi ale prezentului statut.

ART. 11. Fiecare membru al 
cooperativei agricole are următoa
rele îndatoriri:

a) să respecte prevederile statu
tului și să aducă la îndeplinire ho- 
tSrîrile adunării generale, precum, 
și ale consiliului de conducere;

b) să muncească conștiincios in 
cooperativă la locul și perioa

ile gospodărești anexe, terenul pe 
care se află acestea și curtea, a 
căror suprafață totală nu poate 
depăși 800 mp; cînd această su
prafață depășește 800 mp, diferen
ța se include în lotul dat în fo
losință familiei;

—- animalele de producție, pre
cum și inventarul agricol mărUnt;

— veniturile și economiile rea
lizate prin muncă;

— producția obținută de pe lo
tul atribuit în folosință.

Țăranii cooperatori pot avea în 
proprietate personală — pe o fa
milie — pînă la 3 taurine de pro
ducție, 15 oi sau capre și un nu
măr nelimitat de porci, păsări, ie
puri de casă, stupi de albine.

ART. 6. Adunarea generală poa
te da în proprietate personală, cu 
plată, potrivit tarifului oficial, noi
lor căsătoriți, membri ai coopera
tivei, care doresc să-și constru
iască o locuință și nu au posibi
litatea să o facă pe terenul părin
ților, locuri de casă în suprafață 
de cel mult 500 mp din terenuri 
proprietatea cooperativei agricole, 
situate în vatra satului.

ART. 7. înstrăinarea terenurilor 
proprietatea cooperativei, în alte 
scopuri decît сеіё prevăzute în 
articolul precedent, nu poate aveâ 
loc decît în condițiile legii.

dele stabilite, să respecte disci
plina muncii, să efectueze lucrări 
de bună calitate, contribuind la 
sporirea producției agricole, la în
tărirea și dezvoltarea cooperati
vei;

c) să apere și să întărească, prin 
tcăte mijloacele, proprietatea coo
perativei;

d) să-și îmbogățească continuu 
cunoștințele agro-zootehnice și să 
le aplice în producție.

In afară de aceste îndatoriri, 
membri cooperatori sînt obligați 
să îndeplinească si îndatoririle sta
bilite prin orice alte prevederi ale 
prezentului statut.

ART. 12. Cooperativa agricolă 
de producție, ca formă socialistă 
de organizare a muncii, exprimă u- 
nitatea de scop și de voință a tu
turor membrilor ei. Respectarea 
hotărîrilor adoptate de adunarea 
generală și de consiliul de con
ducere constituie o condiție esen
țială pentru buna desfășurare a 
activității cooperativei agricole, 
pentru consolidarea ei economico- 
organizatorică. încălcarea prevede
rilor statutului, a hotărîrilor adu
nării generale și ale consiliului de 
conducere constituie abateri care 
dăunează cooperativei și atrag răs 
punderea disciplinară.

In cazul cînd a pricinuit pagube 
cooperativei, cel vinovat va fi o- 
bligat la plata despăgubirilor, răs- 
punzînd și disciplinar dacă este ca
zul.

Pentru examinarea plîngerilor 
cooperatorilor nemulțumiți de ho- 
tărîrile consiliului de conducere 
privind aplicarea de sancțiuni dis
ciplinare, obligarea la plata des
păgubirilor și altele, adunarea ge
nerală alege pe timp de 2 ani 
— o comisie de judecată, alcătuită 
din 5—7 membri, care își desfășoa
ră activitatea pe baza regulamen
tului de ordine interioară.

Pentru fapte deosebit de grave 
săvîrșite de un membru coopera
tor împotriva intereselor coopera
tivei, adunarea generală poate ho
tărî îndepărtarea sa din cooperati
vă, stabîlindu-i și drepturile ce 1 
se cuvin.

împotriva hotărîrii adunării ge
nerale prin care s-a pronunțat în
depărtarea din cooperativă, precum 
$1 în alte cazuri, cel nemulțumit 
Se poate adresa uniunii raionale a 
cooperativelor agricole de produc
ție.

ART. 13. Gel care se retrage din 
cooperativa agricolă de producție 
primește în bani contravaloarea 

părții sociale din bunurile aduse 
de el în cooperativă. Adunarea ge
nerală stabilește pentru fiecare caz 
In parte, în raport cu posibilitățile 
cooperativei, durata de timp și ra
tele anuale prin care se va face 
plata. Retribuția cuvenită pentru 
munca depusă în cooperativă în a- 
nul în curs se plătește la sfîrși- 
tul anului.

In cazul cînd un membru coope
rator — prin căsătorie sau alte motive

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 pro
ducție și financiar, care se întoc
mesc potrivit condițiilor și cerințe
lor de dezvoltare a cooperativei, 
intereselor membrilor cooperatori și 
necesităților economiei naționale. 
Planurile se întocmesc de către con
siliul de conducere și sînt supuse 
dezbaterii și aprobării adunării ge
nerale.

In vederea dezvoltării continue a 
cooperativei agricole a mobilizării 
tuturor rezervelor de sporire a pro
ducției și a productivității muncii, 
consiliul de conducere folosește spri
jinul specialiștilor din cooperativa 
agricolă de producție, al consiliilor 
agricole și al unităților cooperative
lor agricole de producție.

ARȚ. 15. Cooperativa agricolă își 
organizează acele ramuri de produc
ție, vegetală și animală, care să asi-

CAPITOLUL V

Organizarea și retribuirea muncii
ART. 17. Lucrările în cooperativa 

agricolă se execută prin munca per
sonală a membrilor cooperatori, or
ganizați pe brigăzi permanente de 
producție.

Brigada este formă de bază în 
organizarea muncii și se constituie 
ținînd seama atît de cerințele pro
ducției, cît și de necesitatea folo
sirii depline și raționale a forțelor 
de muncă, a mijloacelor de produc
ție, precum și de experiența do- 
bîndită de cooperativa agricolă.

ART. 18. In cultura plantelor și în 
creșterea animalelor se organizează 
brigăzi specializate, iar în celelalte 
activități, brigăzi sau echipe pe ca
tegorii de lucrări. In funcție de ne
cesități se pot organiza și brigăzi 
mixte.

In cadrul brigăzii se organizează 
echipe pe grupe de cooperatori, 
grupe de familii, alcătuite după ve
cinătate, rudenie sau alte criterii 
stabilite de adunarea generală.

Pentru a se asigura continuitatea 
muncii, pentru o mai bună fertili
zare și lucrare a pămîntului, su
prafețele de teren, ca și celelalte 
mijloace de producție necesare des
fășurării în bune condiții a procesu
lui de producție, se repartizează 
brigăzilor pe o perioadă de mai 
mulți ani.

AHT, 19. In cooperativa agricolă, 
retribuirea membrilor cooperatori se 
face pe bază de zile-muncă în ra
port cu cantitatea, calitatea muncii 
și în funcție de producția realiza
tă, potrivit normelor de muncă sta
bilite de adunarea generală a coope
rativei.

Pentru munca depusă, cooperativa 
agricolă de producție poate acorda 
membrilor săi avansuri bănești, lu
nar sau trimestrial, precum șl avan
suri în natură.

ART 20. Retribuția suplimentară 
pentru depășirea producției stabi
lite face parte integrantă din siste
mul de retribuire a muncii în coo
perativa agricolă. Retribuția supli
mentară se acordă brigăzilor, echi
pelor, grupelor de cooperatori, 
și cooperatorilor, care au depășit 
planul de producție stabilit de adu
narea generală. Ea se acordă în na
tură sau în bani în raport cu canti
tatea produsă peste plan, după cum 
urmează:

— la cultura păioaselor, pînă la 15 
la sută;

— la porumb, cartofi, sfeclă de 
zahăr, legume, vii $1 celelalte cul
turi, diferențiat, pînă la 60 la sută,-

Иі stabilește domiciliul In altă comu
nă, el devine membru al cooperativei 
pe raza căreia se mută. In acest 
caz, adunarea generală a coopera
tivei agricole de unde pleacă îi a- 
probă transferul, iar cea care-1 pri
mește aprobă înregistrarea sa ca 
membru al cooperativei respective. 
Membrul cooperator își păstrează 
toate drepturile prevăzute în sta
tut.

gure folosirea cît mai deplină a pă
mîntului, a celorlalte mijloace de 
producție, a forței de muncă și a 
tuturor rezervelor pentru creșterea 
producției agricole și sporirea veni
turilor. Pentru a asigura buna des
fășurare a procesului de producție, 
cooperativa agricolă își poate orga
niza și alte activități, cum sînt: 
confecționarea și repararea inven
tarului, executarea de construcții și 
altele. In scopul unei mai bune valo
rificări a producției, a folosirii ra
tionale a forței de muncă și a creș
terii producției marfă, cooperativa 
poate organiza prelucrarea produse
lor agricole și desfacerea lor.

ART. 16. Cooperativa agricolă fo
losește mijloacele financiare proprii 
și creditele acordate de ștaț pentru 
investiții șl lucrări, îndeosebi direct 
productive, în vederea dezvoltării 
diferitelor ramuri de activitate și a 
obținerii unor producții sporite cu 
cheltuieli cît mai mici.

— la producția animală, pînă la 
60 la sută.

ART. 21. Adunarea generală poa
te 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 dovle- 
cilor în cultură intercalată, tăiatul și 
adunatul cocenilor, a cotatelor de 
sfeclă și la culesul fructelor.

ART. 22. Președintelui i se va a- 
corda o retribuire de bază în func
ție de numărul mediu de zile-mun- 
că realizat de cooperatorii care 
participă cu regularitate la activi
tatea din cooperativă, astfel ca nu
mărul de zile-muncă ce i șe atri
buie să nu depășească de două ori 
și jumătate această medie. La a- 
ceasta se adaugă un plus de zile- 
muncă în raport cu valoarea pro
ducției globale, mărimea suprafețe
lor de teren și numărul de animale 
proprietatea1 cooperativei.

După aceleași criterii și în ra
port de retribuirea președintelui, 
vor fi retribuiți și vicepreședinții 
scoși din producție, brigadierii, con
tabilii, magazionerii și celelalte per
soane cu funcții administrative.

Pentru depășirea producțiilor sta
bilite se poate acorda cadrelor de 
conducere și specialiștilor, în ra
port cu contribuția adusă la realiza
rea depășirii, o retribuție suplimen
tară, în natură sau în bani, potri
vit normelor stabilite de adunarea 
generală.

ART. 23. Adunarea generală poa
te hotărî reducerea cu pînă la 10 
la sută a numărului de zile-muncă 
cuvenit președintelui, vicepreședin
ților și altor cadre de conducere, 
vinovați de lipsă de control și în
drumare, sau de neluarea măsurilor 
necesare desfășurării normale a pro
cesului de producție. Dacă brigada 
de producție, dip cauza activității 
nesatisfăcătoare obține o producție 
mai mică decît cea stabilită prin 
plan datorită calității slabe a lucră
rilor,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 funcți
ile administrative, precum și con
sumul de zile-muncă pentru activită
țile neproductive. Funcțiile adminis
trative se stabilesc de către adu
narea generală.

CAPITOLUL VI

Repartizarea 
producției și utilizarea 
mijloacelor bănești 

și materialo
ART. 25, Dezvoltarea proprietății 

Cooperativei agricole este izvorul 
Sporirii continue a producției vege
tale și animale,, al creșterii nivelu
lui de viață al cooperatorilor. Ea 
se realizează prin alocarea an de an 
pentru acumulări a fondurilor care 
să asigure reluarea pe o scară me
reu mai largă a producției.

Proporția dintre fondul de acumu
lare și fondul de consum după aco- 
perirea cheltuielilor materiale de 
producție și a obligațiilor către stat 
se stabilește potrivit prevederilor 
prezentului statut de către adunarea 
generală.

ART. 26. Producția globală obținut 
tă în cursul anului se repartizează 
după cum urmează : 4

A. Cheltuieli materiale 
de producție și obligații

câtre stat:
— reținerea semințelor necesare,-
— reținerea furajelor necesare 

hrănirii animalelor, proprietate ob
ștească;

— crearea unui fond de rezervă 
de sămînță și furaje de 10—15 la 
stitfi, peste cantitatea necesară;

—- plata în natură și în bani a * 
muncilor efectuate de S.M.T.; 1

— achitarea costului îngrășămin
telor, insectofungicidelor și altor 
materiale necesare producției;

— restituirea creditelor de pro
ducție, plata impozitelor, a taxelor, 
a primelor de asigurare, a contri
buțiilor și efectuarea altor cheltu
ieli de producție și gospodărești.

B. Fondul de acumulare 
și fondul de consum

După scăderea cheltuielilor mate
riale de producție din valoarea pro
ducției globale Se obține producția 
netă, care se repartizează astfel;

— 18—25 la sută pentru fondul" 
de acumulări din care se asigură:

— realizarea investițiilor, inclusiv 
plata în natură și în bani a zilelor- 
muncă consumate pentru acestea;

— rambursarea creditelor de in
vestiții;

— rezerva pentru îmbunătățirea- -
procesului de producție; 1

— 75—82 la sută pentru fondul 
de consum din care se asigură : ,

— retribuirea pentru zilele-mun
că și plata suplimentară — în bani 
si în natură,-

■— contribuția în bani la fondul 
de pensii (circa 3,5 la sută, calcu
lată la valoarea producției glo
bale);

— fondul de ajutor în natură din 
grîu, porumb, cartofi (cel puțin 2 
la sută din producția totală obți
nută);

— fondul social-cultural de pînă 
la 1,5 la sută din producția netă.

CAPITOLUL VII

Organele de conducere 
șî de revizie 

ale cooperativei 
agricole de producții»
A. Adunarea generalâ
ART. 27. Adunarea generală este 

organul suprem de conducere al 
cooperativei agricole, singura în 
măsură să hotărască asupra întregii 
activității economice, financiare și 
organizatorice a acesteia.

ART. 28. Adunarea generală este 
formată din toți membrii coopera
tivei agricole. Ea se întrunește ori 
de cîte ori este nevoie și cel puțin 
o dată pe trimestru.

Adunarea generală este legal con
stituită dacă sînt- prezenți cel puțin 
jumătate din numărul membrilor 
cooperativei, iar hotărîrile luate sînt 
valabile dacă au întrunit cel puțin

> 
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două treimi din voturile celor pre- 
zenți.

Hotărîrile privind aprobarea pla
nului de producție și financiar, or
ganizarea și retribuirea muncii, afi
lierea la uniunea raională, alegerea 
consiliului de conducere, aprobarea 
regulamentului de ordine interioară 
precum și îndepărtarea din coopera
tivă, sînt valabile dacă au întru
nit cel puțin două treimi din votu
rile membrilor cooperativei. Hdtărî- 
rile șe iau prin vot deschis și . se 
consemnează într-un proces verbal 
semnat de președintele cooperati
vei și membrii prezidiului adunării

In cazul cînd adunarea generală, 
din motive bine justificate (lipsă de 

; spațiu pentru adunare, depărtarea 
‘ ' <ea mare a brigăzilor fată de lo
tul de adunare etc.), nu se poate 
constitui în conformitate cu preve
derile aliniatului 3, ea se va consti
tui cu împuterniciți aleși dintre mem
bri, în proporție ce se va stabili 
de adunarea generală a cooperati
vi de producție, fără să depășească 
raportul de un împuternicit pentru 
10 membri cooperatori. Alegerea îm- 
puterniciților se face pe brigăzi, o 
dată pe an.

In cazurile în care se dișcută 
problemele prevăzute la aliniatul 3 
înaintea adunărilor generale consti
tuite prin împuterniciți, se vor ține 
adunări ale brigăzilor care vor dis
cuta aceste probleme, urmînd ca 
împuterniciții, în adunarea genera
lă, să prezinte părerile exprimate în 
adunările pe brigăzi. După fiecare 

i adunare generală împuterniciții vor 
/ informa pe cei care i-au ales despre 
’ . dezbaterile și hotărîrile adunării ge

nerale
La adunările generale constituite 

din împuterniciți, pot să participe, 
de asemenea, cu vot consultativ, și 
oricare din membrii cooperatori.

Adunarea constituită din împuter
niciți exercită toate atribuțiile adu
nării generale.

ART. 29. Convocarea adunării ge
nerale a cooperativei agricole se 
face de către consiliul de condu
cere, fie din proprie inițiativă, fie 
la cererea comisiei de revizie sau a 
cel puțin o treime din numărul 
membrilor cooperativei, ori la cere
rea uniunii raionale a cooperative
lor agricole.

Anunțarea ordinei de zi, a datei 
și locului unde urmează să se țină 
adunarea generală se face cu ce! 
puțin 5 zile înainte.

ART. 30. Adunarea generală a 
^.cooperativei agricole are următoa- 
1 ^ЛІе atribuții :
/ a) dezbate și aprobă planul de 

dezvoltare în perspectivă, planul a- 
nual de producție și financiar, sta
bilește volumul investițiilor din fon
durile proprii și din credite, hotă
răște asupra repartizării producției, 
precum și a veniturilor cooperati
vei;

b) aleg pe președintele și vice
președinții cooperativei agricole, 
pe ceilalți membri ai consiliului de 
conducere, membrii comisiei de 
revizie, membrii comisiei de jude
cată din cooperativă și confirmă 
brigadierii aleși în adunările bri
găzilor, din rîndurile celor mai 
buni membri care muncesc efec
tiv în cooperativa agricolă, recu- 
nosCuți pentru priceperea lor gos
podărească și apreciați pentru cali
tățile lor morale și profesionale.

c) analizează și hotărăște asupra 
»gărilor de seamă și rapoartelor

prezentate de consiliul de condu
cere și comisia de revizie;

d) aprobă încheierea contracte
lor de lucrări care ver fi execu
tate de stațiunile de mașini și 
tractoare și de către alte între
prinderi care prestează servicii co
operativelor agricole;

e) analizează posibilitățile de 
valorificare a producției agricole 
marfă și aprobă vînzarea acesteia 
Către organizațiile de stat și coope
ratiste, pe baza contractelor în
cheiate prin bună învoială, în care 
să se prevadă atît producția cît și 
suprafețele sau efectivele de ani
male necesare obținerii producției

*’ ontractate,- poate hotărî extinde

rea sistemului de contractare pe 
termen lung,-

f) analizează, în cursul anului, 
mersul lucrărilor agriccle și cele
lalte activități productive, realiza
rea 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 șl în bani;

h) stabilește minimul de zile- 
muncă care urmează să fie efec
tuate de către membrii coopera
tori;

i) stabilește, pentru fiecare caz 
în parte, ajutoarele de bătrînețe, 
de boală sau incapacitate de mun
că, de naștere, de deces, pentru 
orfani și pentru familiile cu mulți 
copii;

j) hotărăște, în funcție de inte
resele generale ale cooperativei, 
condițiile în care consiliul de con
ducere poate pune la dispoziția 
membrilor cooperatori, contra cost, 
atelaje pentru nevoi personale;

k) hotărăște asocierea cu alte co
operative agricole pentru efectua
rea unor lucrări de interes comun 
sau alte acțiuni de întrajutorare,-

l) aprobă regulamentul de ordi
ne interioară al cooperativei agri
cole;

m) aprebă afilierea la uniunea 
raională a cooperativelor agricole 
de producție; ,

n) hotărăște suspendarea tempo
rară a dreptului de vot al coope
ratorilor, care, fără a' avea metive 
bine întemeiate, nu îndeplinesc nu
mărul de zile-muncă stabilit de a- 
dunarea generală;

o) rezolvă întîmpinările făcute de 
membrii cooperatori la cererile so
luționate nesatisfăcător de către 
consiliul de conducere.

Adunarea generală exercită și 
orice alte atribuții care rezultă din 
prezentul statut.

R. Consiliul de conducere
ART, ,31, Consiliul de conducere, 

ca organ executiv al adunării ge
nerale a cooperativei agricole de 
producție conduce activitatea co
operativei agricole în intervalul 
dintre adunările generale și este 
format din 13—21 membri aleși de 
către aceasta prin vot deschis pe 
limp de doi ani.

Pot fi aleși în consiliul de con
ducere unul din inginerii coope
rativei și contabilul șef.

Membrii consiliului de conduce
re, care în intervalul dintre ale
geri se dovedesc a fi neccrespun- 
zători, pot fi înlocuiți de aduna
rea generală.

ART. 32. Consiliul de conducere 
își desfășoară activitatea pe bâza 
principiului muncii colective. Ho
tărîrile și măsurile ce se adoptă 
trebuie să fie rezultatul examină
rii părerilor și propunerilor făcu
te de membrii consiliului. El tine 
ședințe cel puțin de două ori pe 
lună.

Ședințele sînt convocate și con
duse de către președinte. Hotărî
rile se iau cu majoritatea de Vo
turi din numărul membrilor con
siliului.

Consiliul de conducere raportea
ză periodic în fața adunării gene
rale despre activitatea pe care o 
desfășoară.

ART 33. Consiliul de conducere 
asigură respectarea prevederilor sta
tutare, răspunde de executarea hotă- 
rîrilor 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 urmă
toarele atribuții:

a) se preocupă în permanență de 
dezvoltarea și apărarea avutului 
cooperativei și ia măsurile necesa
re pentru folosirea rațională a pă- 
mîntului, a celorlalte mijloace de 
producție, precum și a forței de 

muncă, pentru obținerea de pro
ducții cît mai mari, cu cheltuieli 
cît mai mici pe unitatea de produs;

b) întocmește și supune adună
rii generale sure aprobare proiec
tul planului de producție și finan
ciar și face propuneri de reparti
zare a sarcinilor de producție pe 
brigăzi,-

c) Organizează munca pentru rea
lizarea planului de producție.

Organizează repartizarea forțelor 
de muncă astfel îneît să asigure 
fiecărui membru cooperator posi
bilitatea de a realiza cel puțin mi
nimul de zile-muncă stabilit de a- 
dunarea generală;

d) organizează ținerea eviden
ței mijloacelor de producție, a mun
cii efectuate, a veniturilor și chel
tuielilor, în toate ramurile de acti
vitate a cooperativei. Asigură cal
cularea corectă a drepturilor fie
cărui membru cooperator șl afi
șează de două ori pe lună, la se
diul cooperativei și al brigăzilor, 
listele de zile-muncă efectuate de 
membrii cooperatori;

e) analizează, ori de cîte ori 
este nevoie, în adunări pe brigăzi 
sau în cadrul altor activități, rea
lizarea planului de producție și fi
nanciar, ia măsurile necesare pen
tru îndeplinirea acestuia, stabilind 
sarcini concrete membrilor consi
liului de conducere, brigadierilor, 
altor cadre de conducere și de ad
ministrație;

f) organizează, cu sprijinul spe
cialiștilor din cooperativele agri
cole, consfătuiri de producție și 
schimburi de experiență cu briga
dierii, șefii de echipă și membrii 
cooperatori fruntași;

g) ia măsuri pentru ridicarea 
continuă a calificării membrilor 
cooperatori, prin organizarea în- 
vățămîntului agrozootehnic de ma
să și prin tritniterea 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 lfl modul de în
deplinire a hotărîrilor acesteia, Л 
realizării planului de producție șl 
financiar, a respectării statutului 
și a normelor de muncă și face 
propuneri concrete pentru îmbună
tățirea Continuă a activității coope
rativei;

i) numește șefii de echipe;
j) cercetează și rezolvă operativ 

cererile și sesizările membrilor co
operatori, comunicîndu-le soluțiile 
si măsurile luate.

ART. 34. Președintele cooperati
vei agricole asigură conducerea cu
rentă a activității acesteia și în
făptuirea hotărîrilor adunării gene
rale și ale consiliului de conduce
re. in luarea măsurilor operative, 
președintele se consultă cu mem
brii consiliului de conducere și cu 
specialiștii din cooperativă.

In raporturile cu organele de stat, 
cu organizațiile economice socialis
te, precum și cu persoanele fizice, 
cooperativa agricolă este reprezen
tată prin președinte. Cooperativa 
agricolă se angajează legal în o- 
perâțiuniie financiare prin semnă
tura președintelui și a contabilului 
șef sau a locțiitorului său.

In 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 aduna
rea generală pe timp de doi ani. 
Comisia alege, dintre membrii săi, 
un președinte.

Comisia de revizie este subor
donată numai adunării generale, 
față de care răspunde pentru ac
tivitatea depusă. Ea verifică acti
vitatea gospodărească și financiară 
a consiliului de conducere, înregis

trarea tuturor veniturilor în bani 
șl în natură, respectarea regulilor 
do efectuare a cheltuielilor, păs
trarea în bune condiții a bunuri
lor obștești ale cooperativei. De a- 
semenea, verifică modul cum au 
fost rezolvate de consiliul de con
ducere cererile și sesizările mem
brilor cooperatori.

ART. 36. Pe baza constatărilor 
făcute, comisia de revizie întoc
mește un proces verbal, în care 
arată rezultatele verificării și fa
ce consiliului de conducere pro
puneri concrete pentru luarea mă
surilor corespunzătoare de îmbu
nătățire a muncii, recuperarea e- 
ventualelor pagube aduse proprie
tății cooperativei și sancționatea 
celor vinovați de abateri sau ne
reguli în gospodărirea bunurilor 
acesteia,- urmărește aplicarea mă
surilor stabilite și aprobate de că
tre adunarea generală.

Comisia de revizie este obliga
tă să prezinte adunării generale, 
trimestrial, anual — sau ori de cîte 
ori este necesar — rapoarte asu
pra constatărilor făcute.

Cînd se constată abateri grave, 
comisia de revizie poate cere con
siliului de conducere să convoace 
adunarea generală pentru discuta
rea acestora și stabilirea de mă
suri corespunzătoare, sesizînd în 
același timp și celelalte organe în 
drept.

CAPITOLUL VIII

Alte prevederi
ART. 37. Cooperativa agricolă 

de producție este persoană juri
dică.

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 Națio
nală a Republicii Socialiste Româ
nia. Ridicarea numerarului se face 
numai pe baza dispoziției scrise și 
semnate de președinte împreună cu 
contabilul șef âau locțiitorul iău.

ART. 39. Cooperativa agricolă de 
producție poate participa, cu apro
barea adunării generhle, la acțiuni 
de întrajutorare sau în asociere cu 
alte cooperative agricole și organi
zații de stat, la lucrări de Interes 
comun ca: irigații, îndiguiri, de
secări, ameliorări de terenuri desti
nate agriculturii, lucrări de electri
ficare, sere, întreprinderi pentru 
furaje combinate, îngrășarea anima
lelor, prelucrarea și conservarea 
produselor agricole și altele.

ART. 40. In vederea înfăptuirii 
în condiții cît mai bune a scopului 
pentru care a luat ființă, coopera
tiva agricolă de producție se poate 
afilia la uniunea raională a coope
rativelor agricole de producție, în 
care caZ ea are obligația să aducă 
la îndeplinire hotărîrile și recoman
dările Uniunii raionale, Uniunii re
gionale și Uniunii Naționale a coo
perativelor agricole de producție și 
să respecte statutul acestora.

Un fapt

CUNOȘTINȚA — OM
Treburi deosebite de cefe ale 

muncii miniereștl m-au dus la Pa- 
roșeni. Știam însă că aici trebuie 
Să-mi găsesc cunoștinfe vechi. Cu
noștință, poate să-fi fie un fapt, un 
om, sau un nume de om. Cunoș
tința mea era un nume de om. Au
zisem vorbindu-se de el cu respect 
șl totdeauna numele lui era aso
ciat cu al ortacilor săi.

Știam că lucrările de săpare a 
pufului auxiliar de la mina Pato
geni nu mergeau așa cum ar li tre
buit. Cunoștința era un fapt.

Vn alt fapt avea să-mi facă de 
astădată cunoscut chiar pe omul 
ai cărui nume 11 auzisem pomenit 
cu respect.

Planul fizic ai minei nu putuse 
ti îndeplinit din сайга pufului. 
Asta era o stare de lucruri pe lin
gă care omul nu putea trece cu 
ușurință. Omul se numește Motoci 
Tudor. Conduce o brigadă de îna
intări care numără 13 oameni. ІЛ 
săpări de puțuri nu mal lucraseră 
niciodată. Dat lucrările de săpare 
mergeau aici anevoie. Un om a 
luat atunci o hotărtre curajoasă t 
cu brigada sa va lua in primire 
săparea puțului.

Aflasem de la conducerea Sec
torului că lucrările din puț au în
ceput să meargă la Început mai bi
nișor, apoi bine. Era ceea ce se 
cheatnă o Înviorare, așa ca atunci 
etnd îi torni unui bolnav singe in 
vine, la o transfuzie. De data a- 
ceasta transiuzia fusese făcută CU 
entuziasm omenesc. Omul era în 
fața mea, dar nu mai era nevoie 
de nici un dialog. Numai ctteva 
banale Întrebări: „Cum merge 
„Ce mal faceți ?" și răspunsul la 
fel de lapidar: „merge bine, fa
cem și noi ce putem". Știam și 
ce merge bine și ce pot ei face. 
Ne-am despărțit.

Peste cltva timp in puț a răsu
nat o explozie surdă: se pușcase. 
Explozia „mușcase" adtnculul ct
teva zeci de centimetri. „înviora
rea" continua. Pentru că rolul de 
..medic" și l-a luat un comunist; 
Motoci Tudor și cu brigada sa.

A aparut;
ST. zidarita

MAISTRUL — 
ORGANIZATOR 
NEMIJLOCIT 
AL PRODUCȚIEI

80 pag., 1 leu
Experiența unor Întreprinderi 

privind munca pe care o desfă
șoară maiștrii în organizarea pro
ducției, promovarea și dezvoltarea 
întrecerii socialiste, introducerea 
și folosirea tehnicii înaintate, ridi
carea calității muncit și a produc
ției etc., face obiectul acestei lu
crări scrisă într-un stil viu și a- 
tractiv.

Comunistul Brîndușa Dorel, 
este unul dintre cei mai buni 
sudori autogeni de la atelierul 
mecanic al minei Petrila. Con
știinciozitatea în muncă, preo
cuparea pentru realizarea e- 
xemplară a sarcinilor de plan 
îl fac apreciat de întregul co
lectiv în care lucrează.
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ANII Adoptarea prin aclamații a unei importante 
T'.‘ declarații inițiate de România

Mialele oliiiale deliaitiie ale alegeiil» 
pieziieoliale din Fiaela

NEW YORK 8. Trimisul special 
Agerpres, Nicolae Ionescu, trans
mite :

Adunarea Generală a Organiza
ției Națiunilor Unite a adcptat, 
marți seara, prin aclamații, „De
clarația cu privire la promovarea 
în rîndurile tineretului a idealurir 
lor de pace, respect reciproc și în
țelegere între popoare".

Semnificația deosebită a acestui 
document și importanta pe care o 
prezintă, atrăgînd atenția lumii 
contemporane asupra generației ca
re va fi chemată să preia în vi
itorul apropiat conducerea destine
lor omenirii, au fost subliniate 
încă din timpul discuțiilor care au 
avut Ioc în Comitetul pentru pro
blemele sociale, umanitare și cul
turale (Comitetul nr. ?,), care a a- 
probat textul acestei declarații și 
l-a recomandat spre adoptare Adu
nării Generale.

Textul documentului a fcst pre
zentat Adunării de către raporto
rul Comitetului nr. 3, delegatul ca
nadian John MacDonald. Făcînd 
istoricul discutării acestei proble
me în O.N.U., el a subliniat însem
nătatea inițiativei României pentru 
promovarea idealului de cooperare 
și înțelegere internațională, luînd 
cuvîntul în numele delegației Re
publicii Socialiste România, Mia 
Groza a spus : „Prezentînd cu cinci 
ani în urmă această inițiativă, Ro
mânia a pornit de la importanta 
pe care o are pentru pacea lumii 
îndreptarea eforturilor tineretului 
către idealurile nobile ale asigu
rării unei conviețuiri pașnice in
ternaționale, bazate pe încredere și 
respect reciproc. Principiile care 
au stat la baza acestei propuneri 
au atras interesul și înțelegerea 
unui număr crescînd de delegații. 
Finalizată în documentul solemn 
pe care l-am adoptat astăzi, decla
rația cu privire la promovarea în rîn
durile tineretului a idealurilor de 
pace, respect reciproc și înțelegere 
între popoare sintetizează, de fapt, 
efortul îndelungat depus de nu
meroase state, organisme ale O.N.U. 
si organizații de tineret din toată i 
lumea.

Prin adoptarea acestei declarații, 
Organizația Națiunilor Unite se a-

PEțlM „MMI 
DII PlDMEI

VLADIVOSTOK 8 (Agerpres).
Recent, în munții Zmeinîi 

din regiunea Vladivostok a 
{ost descoperită o peșteră, ca
re a fost denumită „Frumoasa 
din pădurea adormită".

Peștera — un adevărat pa
lat subteran — nu a căpătat 
întîmplător această denumire. 
Stalactitele și stalagmitele de 
aici sint sculptate cu mare ar
tă de artiști care, după păre
rea specialiștilor, au trăit în 
primul mileniu al erei noastre. 
Una din aceste stalactite sculp
tate înfățișează o femeie, după 
toate probabilitățile, apart ini nd 
unui trib înrudit cu actualii 
udeghei sau nanaiezi. O altă 
sculptură ' amintește vestitul 
„Demn" al lui V rubel. 
Sculptura, înaltă de 2 m, înfă
țișează un bărbat.

Dată fiind valoarea sculptu
rilor din peștera „Frumoasa 
din pădurea adormită" și ma
rea importantă științifică a 
descoperirii, s-a hotărît să se 
ia măsuri pentru ocrotirea a- 
cestui monument istoric, ex
trem de rar. In acest scop, o 
expediție de speologi a făcut 
amenajări în peșteră. Se pre
vede, ca în grote să se efec
tueze importante cercetări ar
heologice. 

dresează pentru prima oară în mod 
solemn și direct tinerei generații 
cu apelul ca aceasta să-și călăuzeas
că energia spre țelurile înalte ale 
asigurării păcii și securității inter
naționale, pe baza principiilor in
destructibile ale respectului reci
proc și înțelegerii între popogre.

Delegația română acordă e nțȘ.rj 
importanță principiilor înscrise |ș 
declarație și care fac apel la ища- 
nism, demnitate și egalitate, pro
gres economic și social, asigura
rea relațiilor prietenești între na
țiuni, bazate pe respectul față de 
egalitatea suverană a statelor".

„Felul în care s-au desfășurat 
lucrările pe care le încheiem în 
mod fructuos astăzi — a declarat 
Mia Groza — precum și rezultatul 
la care am ajuns, pct fi conside
rate, după părerea noastră, un fru
mos omagiu adus O.N.U. cu prile
jul celor 20 de ani de existentă 
a sa".

Luînd cuvîntul, reprezentantul 
Marii Britanii, J. Taylor, a exprimat 
satisfacția delegației sale în legă
tură cu principiile cuprinse în de
clarație. Reprezentantul Italiei, F.

NEW YORK 8 (Agerpres). 
------- Comitetul politic special

a] Adunării Generale a a- 
dcptat marți seara o rezoluție ca
re cere tuturor statelor să încete
ze vînzările și furnizările de arme 
Republicii Sud-Africane și condam
nă actele prin care este încurajat 
guvernul acestei țări să continue 
politica de apartheid. Documentul 
atrage atenția Consiliului de Secu
ritate asupra faptului că situația 
din Republica Sud-Africană consti
tuie o amenințare la adresa păcii 
si securității internaționale și că 
sancțiunile economice universale 
sînt singurul mijloc prin care se 
poate obține o soluționare a pro
blemei apartheidului.

0 oferta adresată lui 
de a relua contactele
LONDRA 8 (Agerpres).
Luînd cuvîntul în Camera lorzi

lor, Gardiner, lordul-cancelar al 
Angliei, a declarat că Marea Brî- 
tanie este dispusă să ia în consi
derare orice propunere venită din 
partea regimului de la Salisbury al 
lui Ian Smith, menită să ducă la 
„reluarea contactelor" cu guvernul 
britanic. El a precizat că o aseme
nea inițiativă va trebui să treacă 
pe la guvernatorul Angliei la Sa
lisbury, sir Humphrey Gibbs, pe 
care însă, după cum se știe, regi-

SANTIAGO DE CHILE. Mai mul
te cutremure de intensitate mijlo
cie s-au produs marți în diverse 
regiuni din Chile. Unele din ele 
au atins gradul 3—5 pe scara Ri- 
chers. Ele s-au făcut simțite în 
capitala țării, la Valparaiso, la Ari
ca, ca și în diverse puncte din 
Munții Anzii Cordilieri.

LONDRA. Marți noaptea Camera 
Lorzilor a respins cu 69 de voturi 
(contra 23) o moțiune de cenzură 
prezentată de un grup de conser
vatori de extremă dreaptă, în care 
se protesta împotriva sancțiunilor 
financiare hotărîte de guvern îm
potriva Rhodesiei.

NEW YORK. Reprezentantul per
manent al Yemenului pe lingă Or
ganizația Națiunilor Unite a adre
sat o scrisoare președintelui Con
siliului de Securitate, în care arată 
că Republica Arabă Yemen este a- 
menințată de acte agresive din par
tea forțelor militare britanice, ce 

Capotorti, a subliniat, la rîndul 
său, că modul în care a fost adop
tată declarația demonstrează că e- 
xiștă premisele pentru punerea în 
practică a principiilor ei. Apreci
ind importanța deosebită a acestui 
document și, subliniind că el co
respunde năzuințelor tuturor popoa- 
ffigf lumii, reprezentanta Greciei, 
4. Mantzoulinos, a adresat felici
tări delegației României pentru ini
țiativa de a propune adoptarea unei 
asemenea declarații, precum și ce
lorlalte delegații coautoare ale a- 
cestui - document.

In aceeași ședință Adunarea Ge
nerală a mai adoptat o serie de re
zoluții ce i-au fost supuse spre a- 
probare de Comitetul pentru pro
blemele sociale, umanitare și cul
turale; Printre acestea figurează re
zoluțiile privind situația socială în 
lume, ajutorul în cazul calamități
lor naturale, construcțiile de locu
ințe și planificare etc.

In continuare au fost reluate 
dezbaterile în legătură cu modul 
în care este îndeplinită Declarația 
cu privire Ia acordarea independen
ței- țărilor și popoarelor coloniale.

In Comitetul de tutelă, 
care discută problema în
deplinirii Declarației cu 

privire la acordarea independenței 
tăritor și popoarelor coloniale, au 
fost adoptate marți seara două re
zoluții. Una, care reafirmă dreptul 
Ia autodeterminare și independentă 
a 26 de teritorii neautonome în ma
joritate sub administrație britanică, 
a întrunit 76 de voturi pentru, opt 
împotrivă si 40 de abțineri.

Cealaltă rezoluție, prezentată de 
11 țări Ifltino-americane, Algeria și 
Siria, a fost adoptată cu 90 de vo
turi pentru, niciunul împotrivă și 
11 abțineri. Ea cere Marii Britanii 
și Spaniei să întreprindă fără în- 
tîrziere tratative în vederea găsirii 
unei soluții asupra problemei Gi- 
braltarului.

lan Sm’th
cu ouvernul britanic

mul. lui. Smith nu-1 mai recunoaș
te. Orice propunere supusă lui sir 
Humphrey Gibbs, a declarat lordul 
Gardiner, va fi imediat luată în 
considerație de către guvernul bri
tanic.
,, Declarația lordului-cancelar al 

Angliei este .privită de observato
rii politici de la Londra ca o ofer
tă adresată lui Ian Smith de a relua 
contactele cu guvernul britanic în 
Vederea unei concilieri care să pu
nă capăt crizei rhodesiene.

In cîteva rinduri
staționează în Peninsula Arabă. In 
ultimele două luni, se subliniază 
în scrisoare, trupele britanice au 
săvîrșit 14 asemenea acte de a- 
gresiune, iar avioane engleze au 
pătruns în spațiul aerian al Yeme
nului. .

SANTO DOMINGO. Trupe 
ale forțelor interamericane, dis
locate Ia Santo Domingo, au 
împrăștiat marți o demonstra
ție a populației împotriva pre
zenței acestor trupe în Repu
blica Dominicană. Au fost fo
losite bombe cu gaze lacrimo
gene.

TEL AV1V. Tratativele dintre 
partidele coaliției guvernamentale 
din Izrael în vederea constituirii 
noului guvern au fost întrerupte 
în urma îmbolnăvirii primului mi

PARIS 8 (Agerpres).
Consiliul Constituțional al , Franței 

a comunicat marți rezultatele oficiale 
definitive ale alegerilor preziden
țiale desfășurate duminica trecută 
Potrivit cifrelor, generalul de Gaulle 
a obținut 44,635 la sută din tota
litatea voturilor exprimate, candi
datul stîngii, Francois Mitterrand 
— 31,714 la sută, iar candidatul

Johnson preconizează 
intensificarea războiului
din Vietnam

WASHINGTON 8 (Agerpres).
Președintele Johnson a avut 

marți după-amiază, la reședința sa 
din Texas, o întîlnire cu principa
lii săi consilieri politici și militari 
— ministrul apărării, Robert McNa
mara, secretarul de stat al S.U.A., 
Dean Rusk, M. Bundy, consilier al 
președintelui pentru problemele se
curității naționale, și alții. Au fost 
discutate probleme legate de in
tensificarea războiului în Vietnam 
și majorarea cheltuielilor militare, 
anunță agențiile de presă. Potrivit 
corespondentului diplomatic al a- 
genției U.P.I., actualul buget mili-

„Măsuri de* urgenfă" în Uruguay
MONTEVIDEO 8 (Agerpres).
Peste 40 de persoane, între care 

numeroși lideri sindicali, au fost 
arestate marți în Uruguay în baza 
„măsurilor de urgență", instituite 
de guvern în aceeași zi. Poliția 
din Montevideo a efectuat marți 
seara percheziții la sediile organi
zațiilor sindicale. Au fost luate mă
suri privind întărirea pazei clădi
rilor administrative, a serviciilcr 
publice și a căilor strategice. Direc
torii serviciilor publice au fost con- 
vocați de către Consiliul guverna

Amînarea întâlnirii in spahiul cosmic 
a celor două, nave americane

WASHINGTON 8 (Agerpres)
Proiectata întîlnire a celor două 

nave cosmice americane în spațiu, 
prevăzută pentru săptămîna viitoa 
re, va fi amînată, datorită desco 
peririi unei defecțiuni tehnice la 
calculatorul electronic al navei 
„Gemini-6", transmite agenția Reu

nistru Levi Eshkol. Partidele au că
zut de acord să amîne convorbirile 
pînă la însănătoșirea acestuia.

HELSINKI. La 7 decembrie, ia 
șantierul naval al concernului 
„Viartsila" din Helsinki a avut loc 
ceremonia predării către reprezen
tanții sovietici a spărgătorului de 
gheață „Kiev", — cel de-al treilea 
construit la acest șantier pentru 
Uniunea Sovietică. Potrivit preve
derilor noului contract semnat re
cent, la același șantier vor fi con
struite încă două spărgătoare de 
gheată la comanda Uniunii Sovie
tice.

LIMA. In capitala Perului au fost 
semnalate marți șase explozii în 
întreprinderi ce aparțin firmelor 
nord-americane. Un comunicat al 

centrului, Jean Lecanuet — 15,569 
la sută. Aceste cifre indud votu
rile atît din Franța metropolitană, 
cît și din departamentele și teri
toriile de peste mări.

Marți seara, un purtător de cu- 
vînt al Palatului prezidențial a de
clarat ziariștilor că generalul de 
Gaulle va candida și Ia al doilea 
tur de scrutin, care va avea loc 
la 19 decembrie.

Sr ■ 
t

tar al S.U.A., care se ridică la 49 
miliarde de dolari, va fi majorat 
cu încă 4 miliarde, dat fiind „chel
tuielile mereu crescînde pentru du
cerea războiului din Vietnam".
, O altă consfătuire a fost pro
iectată pentru ziua de 11 decem
brie, cu participarea membrilor 
Comitetului mixt al șefilor de stat 
major. La această consfătuire, pre
ședintelui Johnson ar urma să i se 
prezinte de către șefii militari 
„nevoile lor" pentru intensificarea 
războiului în Vietnam și îndepli
nirea celorlalte „obligații" militare 
americane.

mental pentru a hotărî măsuri de 
asigurare a distribuirii apei pota
bile, a electricității și a combusti
bilului, precum și a funcționării 
normale a telefoanelor. Toate a- 
cestea, după cum afirmă agențiile 
de presă, „pentru a preveni para
lizarea activității întregii capitale" 
în urma unei eventuale greve a oa
menilor muncii, ca răspuns la mă
surile polițienești. Potrivit minis
trului apărării, armata a fost pusă 
in stare de alarmă pentru a inter
veni direct în cazul cînd va fi ne
cesar.

ter, Un purtător de cuvînt al Ad
ministrației naționale pențru afero- 
nautică și cercetarea spațiului cos
mic (N.A.S.A.) a arătat că lansa
rea acestei nave, care urma să 
aibă loc duminică, va trebui amî
nată. El nu a precizat o nouă dată 
pentru lansarea ei.

politiei afirmă că aceste explozii 
au fost săvîrșite de membrii miș
cării revoluționare de stînga. La 
politie s-a primit c scrisoare care 
avertizează că acțiunile de acest 
fel vor continua dacă împotriva 
lui Maximo Velando, conducătgT 
al patriotilor, deținut într-o închj 
soare din centrul tării, vor fi luat1* 
hctărîri capitale.

STOCKHOLM. Ziarul „Stock- 
holms Tidningen" a publicat 
un articol al cunoscutului scri
itor suedez Jan Myrdal, care 
condamnă politica agresivă a 
S.U.A. în Vietnam. Prin poli
tica lor actuală — scrie Myrdal 
— S.U.A. încearcă să frîneze 
procesul de eliberare naționa
lă și socială. Prin bombarda
mentele sale efectuate asupra 
Vietnamului de nord si prin 
refuzul de a respecta acordu
rile de la Geneva privitoare 
la Vietnam, S.U.A. încalcă 
dreptul international.
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