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Opinia publica iși exprima profunda 
satisfacție față de măsurile de înaltă 

echitate socială stabilite 

de plenara C.C. al P.C.R.

Vineri au continuat lucrările sesiunii a X-a a celei de-a V-a legislaturi a Marii Adunări Naționale.Deputății și invitații au întîm- pinat cu puternice aplauze pe conducătorii partidului și statului.în tribune se aflau numeroși invitați, șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la București., ziariști.în ședința de dimineață, în continuarea discuției generale la proiectul Codului penal au luat cu- vîntul deputății Constantin Ma- teescu, prim-vicepreședinte al U- niunii centrale a cooperativelor de consiim, și Ion Cristoloveanu, director la Filiala municipiului București a Băncii de Investiții.S-a trecut apoi la discuția pe articole în cadrul căreia Mărea Adunare Națională a adoptat propuneri de modificare făcute cu prilejul dezbaterii publice a proiectului și amendamente ale depu- taților, însușite de guvern și de Comisia juridică. Marea Adunare Națională a adoptat, apoi prin vot ..secret, cu bile, Codul -penal al Rgp publicii Socialiste România,In continuarea ordinei de zi, s-a discutat proiectul de lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Băncii Române de Comerț Exterior. Expunerea la acest proiect de lege a fost făcută de ministrul comerțului exterior, Gheorghe Cioară. Deputatul Gheor- glie Lepădean, secretarul Comisiei

economico-financiare, a prezentat raportul comun ăl Comisiei economico-financiare și al Comisiei juridice la acest proiect de lege.După discuția pe articole, proiectul de lege a fost supus votului deputaților. Marea Adunare Națională a adoptat prin vot secret, cu bile, Legea privind înființarea, organizarea și funcționarea Bănctt~TComâne de Comerț Exteriori“Marea Adunare Națională a luat apoi în dezbatere proiectul de lege pentru reglementarea unor condiții de remunerare a salariaților

care îndeplinesc funcții de conducere, tehnico-admiriistrative și de specialitate. Expunerea la, acest proiect de lege a fost făcută de deputatul Petre Lupu, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Comitetului de stat pentru probleme de organizare și salarizare. Raportul comun al comisiilor economico-financiară și juridică a fost prezentat de deputatul Ion Cristoloveanu, secretarul Comisiei economico-financiare.
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h Editura Politica a apa rut:

NICOLAE CEAUȘESCU

Cuvîntare la Plenara Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

— 19 iunie 1968 —
Broșura a iost editată într-un tiraj de masă.

Adunări ale oamenilor muncii din instituții de învăfămînt 
^.superior, de cercetare științifică și din întreprinderi

LA INSTITUTUL
POLITEHNIC

DIN BUCUREȘTI

Deși aflați în plină sesiune de exa
mene, cu preocupări legate de a- 
.ceastă importantă perioadă din via
ța universitară, membrii corpului 
profesoral și studenții Politehnicii 
bucureștene au urmărit cu cel mai 
viu interes lucrările Plenarei C. C. 
al P.C.R. și ale Marii Adunări Na
ționale. Măsurile de largă echitate 
socială adoptate de conducerea de 
partid și de stat au fost întîmpinate 
•cu satisfacție, fapt ilustrat cu deo
sebită elocvență și în. adunarea de 
partid deschisă care a avut ■ loc ieri, 
la amiază în amfiteatrul institutului.

în cadrul adunării, prof, ing. 
Constantin Dinculescn, membru co
respondent al Academiei, rec
torul • institutului, a expus principa
lele probleme dezbătute de plenară, 
între altele, vorbitorul a spus : „Mer- 
gînd cu consecvență pe linia elabo
rată de Congresul al IX-lea, condu
cerea partidului nostru a luat o serie 
de măsuri menite să conducă la dez

voltarea economiei naționale, ta

mat profunda lor adeziune față de 
măsurile stabilite de plenara C.C. al 
P.C.R.. măsuri ce rezultă din grija 
permanentă a partidului față de om, 
pentru dreptate socială, pentru pro
gresul patriei socialiste.

Ltiînd cuvîntul, prof. dr. docent 
Ion Șandru, prorector al Univer
sității, s-a referit la problemele și 
măsurile stabilite de recenta plena- 
fă a C.C. al P.C.R. și subliniate în 
cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Printre altele, vorbitorul 
a spus : „întregul complex de mă
suri adoptate de plenară oglindește 
consecvența politicii partidului nos
tru în ceea ce privește respectarea 
neabătută a principiilor eticii socia
liste. în folosirea tuturor pîrghiilor 
hotărîtoare pentru progresul socie
tății noastre".

Prof. dr. docent Constantin Cio- 
praga s-a referit în cuvîntul 
său la atenția acordată de recenta

în legătură cu remunerarea activității 
sociale a oamenilor. De aici și grija 
conducerii partidului ca acest princi
piu să fie riguros aplicat în viața 
economică și socială a țării noastre. 
Ce poate fi mai echitabil decît faptul 
ca orice lucrător eu brațele sau eu 
mintea să primească acel salariu care 
să fie direct proporțional cu aportul

(Continuare în pag. a Vl-a)

LA UZINELE 
„23 AUGUST*1

toare, una din cele mai importante 
ale întreprinderii, pentru a traduce 
în fapt programul inițiat de partid în 
vederea înlăturării efectelor secetei. 
Pentru aceasta, a arătat vorbitorul, 
se impune aplicarea unui vast pro
gram de economisire a tuturor ma
terialelor, de găsire a unor posibili
tăți de reducere a importului și spo
rire a exportului, de descoperire de 
noi și noi rezerve pentru creșterea 
productivității muncii.

Intervenții spontane, pătrunse de 
un spirit matur de analiză și răspun
dere, au făcut ca această adunare a 
salariaților secției motoare să se 
transforme într-un prilej de totală

(Continuare în pag. a Vl-a)

Aprovizionarea populației 
cu legume și fructe - 

o mare răspundere socială 
a cooperativelor agrisale

(Continuare în pag. a Vl-a)

LA INSTITUTUL
DE ENERGETICĂ
AL ACADEMIEI

(Continuare în pag. a Vl-a)

LA UNIVERSITATEA 
„AL I. CUZA“ 

DIN IAȘI

I în cadrul unei însuflețite adunări, 
care a avut loc ieri la amiază, ca
drele didactice de la Universitatea

, „Al. I. Cuza“ din Iași și-au expri

întruniți ieri, la. amiază, într-o adu
nare de partid deschisă, cercetătorii 
Institutului de energetică al Acade
miei — în rîndurile cărora se numără 
membri ai Academiei, numeroși doc
tori docenți, doctori, ingineri — și-au 
exprimat deplina satisfacție față de 
hotărîrile recentei Plenare a C.C. al 
P.C.R.

în cuvîntul de deschidere a adună
rii, acad. Remus Răduleț, directorul 
institutului — vorbind despre semni
ficația socială și politică a hotărîri- 
lor recentei plenare, a problemelor 
cuprinse în cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — arăta că prin
cipiul socialist al repartiției după 
cantitatea și calitatea muncii este 
cel mai stimulativ dintre toate prin
cipiile enunțate in decursul istoriei

Muncitori, ingineri și tehnicieni, 
din secția motoare a Uzinelor „23 Au
gust" din Capitală s-au îhtîlnit ieri 
pentru â. dezbate hotărîrile Plenarei 
C.C. ăl P.C.R.

Din cuvîntul participanților la a- 
dunare, pătruns de convingere, s-a 
desprins totala lor adeziune față de 
măsurile de o mare complexitate și 
importanță, cu un puternic ecou so
cial, stabilite de recenta plenară și 
exprimate în cuvîntarea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al C.C al P.C.R.

în cuvîntul de deschidere, secre
tarul comitetului de partid al secției 
motoare, maistrul Ștefan Biolan, a 
arătat printre altele: „Măsurile ela
borate de plenara Comitetului Cen
tral cu privire la programul supli
mentar de dezvoltare a producției 
materiale pe anul 1968, cele propuse 
în vederea anihilării urmărilor sece
tei, perfecționarea sistemujui de re
tribuție și controlul provenienței 
unor, bunuri dobîn’dite în mod ilicit 
de persoane fizice, constituie o nouă 
dovadă a grijii partidului și statului 
nostru pentru'- creșterea continuă a 
nivelului de trai al oamenilor mun
cii, a preocupării temeinice pentru 
dreptatea socială, pentru progresul 
susținut al țării șl poporului".

Directorul general ăl Uzinelor „23 
August", ing. Cicerone Goruncscn, a 
reliefat marea răspundere ce-i revine 
uzinei în general și secției de mo

LA UNIVERSITATEA 
„BABEȘ - BOLYAI** 

DIN CLUJ

Vineri la prînz a avut loc aduna
rea activului de partid al Universi
tății „Babeș-Bolyai" dih Cluj, care 
a dezbătut hotărîrile recentei ple
nare'a C.C. al P.C.R. Conf. Camil 
Mureșan, secretarul comitetului de 
partid, a arătat că membrii de par
tid, cadrele didactice universitare, 
studenții aprobă hotărîrile plenarei, 
dau o înaltă apreciere grijii , parti
dului pentru dezvoltarea economiei, 
învățămîntului și culturii. Măsurile 
stabilite de recenta plenară — a ară
tat vorbitorul — dau un nou avînt 
rritincii creatoare a întregului nostru 
popor.

Prof. Alexandru Roșea, mem
bru corespondent al Academiei, 
a spus printre altele : „Sînt nume
roase cadre care și-au luat doctora
tul și alte titluri acum 20—30 ani și 
care nu au primit indemnizații și nici 
nu au crezut, pe atunci, că este posi
bil acest lucru. Titlurile științifice,

(Continuare în pag. a Vl-a)

Un adevăr social 
pe care veritabilul 
artist trebuie 
să-l salute

Radu BELIGAN
artist al poporului

r Am citit cu adine interes ți aprobare documentele 
recentei plenare a C.C. al P.C.R. Sub ochii ți cu par
ticiparea noastră a tuturor, socialismul săvîrțețte per- 
teefionări adinei în relajiile umane, suprimînd ine
galitatea criteriilor de repartiție, după ce a lichidat 
inacceptabilele discriminări sociale ale trecutului. Nu 
este doar o chestiune de ordin material, e una de 
etică și de conștiință. Sfărîmarea vechii societăți, în 
care pentru milioane de oameni injustiția luase forme 
sfîșieioare, ne-a dat sentimentul și certitudinea că 
un nou și fecund capitol a început în istoria poporu
lui nostru. De atunci, împreună cu toți cei a căror 
inimă vibrează la ideea solidarității umane socia
liste, am salutat procesele însemnînd împlinirea unor 
vechi aspirații, afirmarea principiilor de dreptate ți 
echitate socială, bucurîndu-mă că socialismul intro
duce tot mai mult în viața noastră răsplata dreaptă a 
energiei, a creației, punînd astfel capăt gravelor de- 
zarmonii din trecut. Și tofuți, discrepanțe neprove- 
nind uneori nici din calitatea, nici din canti
tatea muncii s-au păstrat, creînd restrînsa 
cercuri privilegiate care, pe temeiul unor titluri, 
beneficiază pe de-o parte de avan’aie 
disproporționate față de marile mase, iar pe de c'ta 
cunosc o diminuare a interesului creator. Suprimarea

(Continuare în pag. a Vl-a)

Aprob înlăturarea 
elementelor de de
zarmare din tabloul 
nostru social

Acad. George OPRESCU

Sînt întru totul de acord cu măsurile stabilite do 
plenara din 19 iunie a C.C. al partidului, cu privire 
la lichidarea cumulului și a remunerării prin indem
nizații a titlurilor academice și găsesc că momentul 
este foarte potrivit pentru adoptarea lor. fntr-adevăr, 
se ajunsese la o situație cind mai multe posturi de 
răspundere în activitatea economică, științifică, cul
turală și artistică se concentrau în mîinile unor sin
gure persoane, care, bineînțeles, se vedeau adesea 
în imposibilitate de a satisface, la nivelul corespun
zător, multiplele lor obligații. In felul acesta, pentru 
unele servicii reale și pentru altele mai mult ima
ginare, unele persoane primeau remunerații ce 
depășeau cu mult .nevoile lor, ivindu-se ' situații în 
contrast cu tabloul actual al societății noastre. O 
așezare dreaptă a salarizării tuturor categoriilor, așa 
îneît munca depusă de orice cetățean al țării să fie 
remunerată la jus'ta ei valoare, devenise astfel o ne
cesitate imperioasă. Corelarea veniturilor bănești 
ale specialiștilor de înaltă calificare astfel îneîf să 
corespundă întru totul principiului socialist al repar
tiției, după cantitatea și calitatea muncii efective, 
priceperii și energiei depuse de fiecare în domeniul 
său de activitate, corespunde pe deplin cerințelor 
majore ale actualei noastre faze de dezvoltare.

Pe de altă parte, nu era echitabil nici sistemul

(Continuare în pag. a Vl-a)

Ne bucurăm că 
partidul condamnă 
pe cei ce sfidează 
opinia publică 
socialistă...

Mircea DINCULESCU
Idcâtuș ajustor, Uzina „Electroputere" Craiova

Am citit cu un deosebit interes și cu totală apro
bare cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
plenara Comitetului Central. Atît eu cît și colegii 
mei ne-am oprit mai îndelung asupra acelor pasaje 
în care este vorba despre măsurile care se referă 
la veniturile provenite din activități ilicite, din prac
ticarea speculei de către anumiți indivizi, ca și din 
infracțiuni comise în dauna avutului obștesc.

Pe orice om cinstit din patria noastră socialistă îl 
bucură rezultatele obținute în producție, în creșterea 
nivelului de trai ol celor ce muncesc. Dar nu poți să 
nu te indignezi cînd vezi cum unii indivizi duc o 
viață de huzur, cheltuiesc sume ce întrec posibili
tățile lor de a le dobindi pe cale cinstită. La auto
baza de transporturi din localitate am avut cazul 
unui șofer care a adus uzinei noastre pagube de 
zeci de mii de lei prin înregistrarea unor transporturi 
fictive, iar sumele provenite pe această cale și le 
însușea. La întreprinderea ,de panificație din Craiova, 
o bandă organizată a făcut fraude de sute de mii

(Continuare în pag. a Vl-a)

Preocupîndu-se permanent de dez
voltarea agriculturii țării, partidul și 
guvernul au luat, în ultimii ani, o 
serie de măsuri menite să sporească 
producția de legume și fructe nece
sare bunei aprovizionări a populației. 
Acest lucru corespunde unei cerințe 

• obiective’ deoarece legumele și fruc
tele au o pondere însemnată în ali
mentație. Asigurarea unor cantități 
îndestulătoare din. aceste produse, de 
bună calitate și la un preț de des
facere corespunzător, influențează 
atit alimentația populației cît și bu
getul fiecărei familii.

Anul acesta, cooperativele agricole 
— care, ținînd seama de suprafața 
mare ce o dețin, au ponderea prin
cipală în aprovizionarea cu aceste 
produse — au luat o serie de mșsuri 
pentru dezvoltarea legumiculturii. 
Sînt în construcție 90 hectare de 
sere, din care o parte vor intra în 
producție în această toamnă, iar ce
lelalte în prima parte a anului 
viitor. Acestea vor îmbunătăți a- 
provizionarea populației în timpul 
sezonului rece. De asemenea, în 
această primăvară, s-au cultivat 
legume pe 2 000 ha protejate 
cu folii de polietilenă, din care 
1 000 ha în solarii,' care au asigurat 
o producție mult mai timpurie de to
mate. în acest an, industria a livrat 
cantități mai mari de cherestea, pre
fabricate de beton, tocuri și geamuri 
cu ajutorul cărora suprafața cu ră
sadnițe a crescut cu 270 ha. De ase
menea, au fost puse la dispoziția a- 
griculturii cantități mult mai mari 
decît în trecut de îngrășăminte chi
mice, un număr sporit de utilaje și 
materiale necesare extinderii supra
fețelor irigate. Pentru dezvoltarea 
legumiculturii, din totalul investiții
lor de 448 milioane lei făcute în 1968, 
cooperativele agricole au primit cre
dite de la stat în valoare de 215 mi
lioane lei. Trebuie avut, de aseme
nea, în vedere sprijinul pe care-1 pri
mesc cooperativele agricole din par
tea statului în îndrumarea tehnică — 
în acest an fiind repartizați în coo
perativele agricole cu suprafețe mari 
de legume 200 ingineri horticultori. 
Acestui important sprijin material 
cooperativele agricole trebuie să-i 
răspundă cu o preocupare sporită 
pentru creșterea producției de legu
me, de bună calitate, pentru livra
rea acestor produse la timp și la 
prețuri corespunzătoare. Planul sta
bilit de Uniunea Națională a Coope
rativelor Agricole de Producție îm
preună cu Consiliul Superior al Agri
culturii a prevăzut sporirea supra
fețelor cultivate cu legume • și obți
nerea unei producții globale mai 
mari decît în ceilalți ani.

Datorită măsurilor amintite, în a- 
cest an producția de legume și fruc
te este în măsură să asigure acope
rirea în mai bune condiții a cerințe
lor de consum ale populației. In pe
rioada 1 aprilie — 15 iunie s-au 
preluat în fondul de stat cu 51,6 la 
sută mai multe legume decît în a- 
ceeași perioadă a anului trecut. La 
tomate și varză timpurie s-a vîn- 
dut populației cu 173 la sută și, res
pectiv, 109 la sută mai mult decît 
în aceeași perioadă a anului trecut. 
Cu toate acestea, acum, în plin se
zon de producție, în aprovizionarea 
populației eu legume și fructe au 
apărut o serie de deficiențe care au 
determinat 'nemulțumiri justificate în 
rîndul consumatorilor. Deficientele în. 
aprovizionare se datoresc atît neres- 
pectării contractelor de către unele 
cooperative agricole, cît și -activității 
necorespunzătoare a întreprinderilor 
de valorificare. De asemenea, dato
rită faptului că nu s-a aplicat Hotă- 
rîrea Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R. privind stabilirea pre
țului plafon la produsele agricole, 
pe piață s-au menținut prețuri mari 
atît la organizațiile de stat, cît și la 
producătorii individuali. Acest lucru 
este desigur în detrimentul bunei a- 
provizionări a pieței, al intereselor 
materiale ale consumatorilor.

întotdeauna cultura legumelor a 
constituit o ramură de producție 

deosebit de rentabilă prin aceea că,

Vasile VÎLCU 
președintele Uniunii Nafionale 

a Cooperativelor Agricole 
de Producție

printr-p muncă intensă șl pricepută, 
asigură recolte nutri la hectar. Tre
buie arătat că tendința c.onducerilor 
unor cooperative agricole de a rea
liza venituri mari prin vînzarea pro
duselor respective la prețuri ridica
te, și nu pe calea obținerii unor pro
ducții mari, calitativ superioare, 
afectează nivelul de trai al 
poporului. Rentabilizarea produc
ției ' de legume trebuie să se 
realizeze pe calea sporirii recoltelor 
medii la hectar, obținerii unor pro
ducții de cea mai bună calitate, prin 
folosirea metodelor științifice avan
sate, prin muncă harnică și spirit 
gospodăresc. Or, în organizarea pro
cesului de producție în sectorul le
gumicol al unor cooperative agricole 
se constată deficiente serioase, care 
constau. în special, în neefectuarea 
la timp a lucrărilor agricole și mai 
ales în neaplicarea irigațiilor pe toa
te suprafețele.

încă din toamna anului trecut s-a 
recomandat cooperativelor să ampla
seze întreaga suprafață de legume pe 
terenuri cu surse de irigare. Dar, 
din cauza lipsei de îndrumare și 
control din partea uniunilor coopera
tiste și direcțiilor agricole, această 
recomandare n-a fost aplicată peste 
tot Unele cadre de la uniunile coo-

peratiste și direcțiile agricole au în
cercat chiar să demonstreze, ignorînd 
experiența practică și rezultatele 
cercetărilor științifice, că, pentru o 
serie de culturi — ceapă, mazăre, 
fașole —, nu ar fi necesară irigarea. 
Ca urmare a .acestei concepții pro
fund greșite, în-,linele județe — Ga
lați, Vțancea, Constanta, Ilfov 
și altele — suprafețe însemnate cul
tivate cu aceste legume au fost am
plasate pe terenuri neamenajate în 
vederea irigațiilor sau care nu dis
pun de surse de apă. Or, în condi
țiile anului acesta, cu 'secetă pre
lungită, lipsa irigației a avut efecte 
negative asupra nivelului producției, 
iar unele culturi s-au compromis. De 
asemenea, nu peste tot se execută la 
timp și cu 1 răspundere lucrările de 
întreținere, udatul culturilor. Ca ur
mare, producțiile medii la hectar sînt 
inferioare din punct de vedere can
titativ și calitativ. Desigur, aseme
nea aspecte vor trebui să constituie 
obiectul unor analize serioase în 
cooperativele agricole și la uniunile 
cooperatiste și este normal ca cei 
din vina cărora nu s-au aplicat mă
surile necesare asigurării recoltei 
prevăzute să răspundă material pen
tru daunele aduse.

Tinîndu-se seama de necesitatea 
asigurării unei bune aprovizionări a 
populației și a industriei, recenta 
plenară a Comitetului Central al 
P.C.R. a indicat să sc întreprindă 
în continuare măsuri care, aplica
te cu fermitate și consecventă, să 
ducă la sporirea producției la toate 
sortimentele de legume. în acest 
scop, trebuie executate, cu cea mai

(Continuare în pag. a VII-a)

0 METODĂ EFICIENTĂ 
ÎN TRANSPORTUL 

(Irealelor de la combine
O parte din noile 

combine de tip C-3 
sînt echipate cu un 
buncăr special în care 
se adună boabele, 
buncăr care, în Yno- 
mentul umplerii sale 
este descărcat direct 
într-un camion. încă 
din vara anului trecut, 
mai multe întreprin
deri agricole de stat 
din trustul Timișoara 
au aplicat acest prin
cipiu și la combinele 
C-l, care inițial au

fost prevăzute să a- 
dune boabele în saci. 
In acest scop, a fost 
confecționat, cu mij
loace proprii, un bun
căr special, adaptat și 
atașat la combina 
C-l, în care se colec
tează boabele de la 
gurile de mijloc ale 
triorului iar Ia umple
re se descarcă direct 
în autocamion. în a- 
cest fel, transportul 
boabelor se face în 
vrac. Pentru a se evi

ta pierderile de boabe, 
autocamioanele sînt 
prevăzute cu prelate. 
Prin această metodă 
se realizează impor
tante economii, mate
rializate prjn micșora
rea cu 70—80 la sută 
a numărului de saci, 
reducerea consumu
lui de sfoară, precum 
și a forței de muncă 
manuală folosită pînă 
acum pentru trans
port, încărcare șl 
descărcare.

Stabilirea de relații diplomatice 
între Republica Socialistă România 

și Republica Kenyaîn dorința unei mai bune cunoașteri reciproce și a dezvoltării colaborării dintre Republica Socialistă România și Republica Kenya,
guvernele celor două țări au ho- tărît să stabilească relații diplomatice la nivel de ambasadă. '

(Agerpres)
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CUVÎNTUL DEPUTATULUI
DEMOSTENE BOTEZ'Avem în zilele acestea marea cinste și răspundere de a întări bazele legale ale apărării celui mai ' sacru drept, omenesc : libertatea — fără de care nu se pot concepe cu adevărat nici democrație socialistă, nici drepturi cetățenești, nici dezvoltarea personalității umane, nici demnitate, nici munca în liniște, nici putința de a te bucura de viață, nici acel elan măreț necesar pentru ca fiecare să pună cărămizile sale la edificiul socialist.Drepturile și libertățile prevăzute de Constituție ar rămîne o simplă enunțare în ochii unora din cei care dețin o cît de mică putere, fără legea care să organizeze exercițiul lor, fără Codul penal care a- sigură apărarea întregii ordini de drept socialiste.Ca și Constituția, Codul penal este o emanație a orînduirii socialiste în care se oglindesc concepțiile marxist-leniniste despre societate și om.Vechile legiuiri represive erau ele însele un abuz — un abuz organizat sistematic, aș spune — prin- tr-un paradox totuși plin de înțeles : o uriașă legalizare a abuzului. Viziunile vechilor legiuiri penale nu s-au șters încă din amintirea multora dintre noi, iar la unii chiar de pe trupul lor. Rănile s-au cicatrizat, amintirile nu. Acele viziuni de coșmar sînt ca niște perfecte ilustrații de carte la paginile de tragedie ale Codului penal din orîn- duirea de tristă amintire : celule inumane, instrumente de tortură, gardieni specialiști.Caracterul fundamental al proiectului de față este exact contrariu prin valorile pe care le apără, prin prețul lor în viața oamenilor și a societății, prin finalitatea lui. El apără statul socialist. El este legea cetățeanului român. De aceea apărarea legalității socialiste este un imperativ al conștiinței omului socialist, este un înalt fapt moral. Autoritatea acestui proiect, ca și a tuturor legilor din regimul nostru, stă în geneza lui popularii și în importanța scopului pe care îl urmărește. Apărat astfel în exercițiu) drepturilor și libertății lui, fiecare cetățean are putința de a fi el, întreg, cu conștiința lui de făuritor al societății socialiste. Libertatea

CUVÎNTUL DEPUTATULUI
CORNELDezbatem astăzi un document de mare importanță politică și juridică. proiectul noului Cod penal, care marchează și un moment însemnat în viața statului nostru. După Constituție. această lege are un rol esențial în stabilirea unor norme de drept, cape reflectă în mod corespunzător stadiul actual de dezvoltare a societății noastre.Poporul nostru face eforturi mari pentru înălțarea și dezvoltarea edificiului socialist, pentru asigurarea propășirii patriei și ridicarea nivelului de trai material și cultural al fiecărui cetățean. în aceste condiții, fiecare bun trebuie gospodărit cu grijă, el constituind o parte din avuția națiunii noastre ; noi nu putem privi pasivi la faptele care lo- z vesc în orînduirea socială și de stat, la cei care caută să se înfrupte din avutul obștesc, conturbă liniștea și ordinea publică, atentează la viața și drepturile legitime ale cetățenilor.Proiectul noului Cod penal, prin preciziunea și claritatea reglementărilor sale, reflectă necesitățile obiective de întărire a legalității, de creștere a eficacității sancțiunilor penale pentru' infracțiuni deosebit de grave, care aduc atingere proprietății socialiste, drepturilor persoanei și ordinii publice.Alături de celelalte organe ale statului chemate să aplice legea și să asigure respectarea ei. organele Ministerului Afacerilor Interne sînt hotărîte să-și facă pe deplin datoria, contribuind la prevenirea, descoperirea și curmarea faptelor antisociale, în spiritul democratismului și umanismului socialist, al respectului și grijii față de om.Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român din 22—25 aprilie a.o., demascînd ilegalitățile și abuzurile care au avut loc în trecut în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, a trasat sarcini precise pe linia aplicării și respectării cu strictețe a legilor țării. La recenta Plenară a C.C. al P.C.R.. s-a atras atenția asupra faptului că organelor de stat le revine un rol important-în lichidarea unor surse de îmbogățire necinstită și ' mai ales a furturilor și delapidărilor din .averea obștească, pentru l împiedicarea oricărui fel de înavu- ; țire în afara muncii cinstite depuse în folosul societății, pentru demascarea unor indivizi care practică specula sau recurg la alte mijloace de îmbogățire pe cale ilicită. Organele Ministerului Afacerilor Interne sînt hotărîte să facă tot ce depinde de ele pentru apărarea avutului obștesc, pentru întărirea I și consolidarea ordinei de drept so- t cialiste. Solicităm în acest sens un sprijin mai susținut conducătorilor organizațiilor economice, care răspund în aceeași măsură pentru I ocrotirea averii obștești. De altfel, I vreau să menționez că în comba- ; terea fenomenelor antisociale, noi i am primit, în ultimul timp, un sprijin prețios din partea organizații- 

este dreptul de a servi societatea socialistă în deplină conștiință, de a organiza Viața personală pînă la limita-unde nu atinge ordinea socială și marginile libertății celorlalți. In înțelesul ei de bun individual și social, libertatea este cea mai puternică forță de progres și a omului, și a colectivității. Ea e lumina și căldura fără de care o- mul cel mai înzestrat nu se poate dezvolta. Ea e mediul prielnic demnității, adică a conștiinței de sine, a încrederii în sine, amîn- două — energii creatoare în lumea socialistă. Sacrul principiu al libertății trebuie să guverneze și viața obștei, și viața fiecărui om în parte. Nimic trainic n-a crescut la umbra constrîngerii și abuzului, aceste permanente producătoare de teroare.Proiectul supus aprobării noastre cuprinde un larg tablou de aplicare a celor mai înaintate idei, a celor mai umane înțelegeri. El a izvorît într-adevăr din însușirile cele mai alese ale poporului nostru și servește idealurile sale u- mane cele mai înaintate. înnoirea moralei de care am vorbit - nu stă numai în prevederile acestui Cod penal, pe care-1 discutăm astăzi, ci și în noua mentalitate a celor chemați să-1 aplice.Poate tot atît de important cîț Legea, e noul climat, de încredere în om, de adîncă democratizare a vieții sociale, pe care a promovat-o cuvîntu] tovarășului. Nicolae Ceaușescu. care aduce aminte, prin dragostea pentru popor și grija pentru drepturile lui, de cele mai înțelepte pravili: „Nimeni nu are dreptul să se prevaleze, indiferent sub ce formă, de funcțiile deținute în partid sau în stat pentru a nesocoti legile statului, a încălca normele democrației noastre socialiste. Nici o indicație sau dispoziție dată de vreo persoană, indiferent de funcția pe care o deține, nu poate să înlocuiască legea".De aceea socot drept o mare cinste să votez acest proiect al Codului penal și mă voi socoti mîndru că noi. cu toții, i-am adus adeziunea și semnatul a poporului și i-am dat, ca mandatari ai lui, marea putere de lege

ONESCUlor obștești, presei, televiziunii, radio-ului, maselor de oameni ai muncii. Am dori ca acest sprijin să fie și în viitor tot mai eficient, pentru ca împreună să creăm o opinie de masă împotriva tuturor celor ce încearcă să încalce legile, să atenteze la avutul obștesc, la liniștea și ordinea publică.Necesitatea apărării societății împotriva faptelor antisociale este reflectată în proiectul Codului penal, care prevede pedepsirea celor care săvirșesc infracțiuni, potrivit vinovăției lor. Pornind de la ideea. confirmată de viață și profund u- mană. a posibilității recuperării sociale a infractorilor, noua lege reflectă atenția care se acordă reeducării persoanelor care au să- vîrșit fapte penale. Pedeapsa — ca măsură de constrângere — nu este un instrument prin care se tinde la cauzarea unor suferințe • fizice, la înjosirea sau stigmatizarea condamnaților, ci unul din principalele mijloace de reeducare a acestora. în scopul asigurării reintegrării sociale ca elemente utile, cu o atitudine corespunzătoare față de muncă și de ordinea de drept.Pornindu-se de la concepția înaintată, socialistă, asupra scopului sancțiunii penale, proiectul prevede un singur fel de pedeapsă privativă de libertate — închisoarea, în felul acesta s-a ținut seama de faptul că în statul nostru s-au creat condiții pentru ca reeducarea, infractorilor să se poată realiza, în principal prin muncă, precum și. prin alte metode culțural- 1 educative. în prezent, la locurile de deținere sînt folosite, pe lingă activitatea productivă, care este o activitate de bază, o gamă variată de mijloace cultural-educative, condamnații avîrid create condițiile pentru' a audia expuneri, viziona filme, emisiuni de televiziune, pentru a citi cărți, ziare, reviste, astfel ca atunci cînd ei își vor fi ispășit pedeapsa să se poată integra în viața socială, ca oameni utili societății.Reconsiderînd sistemul pedepselor în mod just, proiectul Codului penal acordă o atenție deosebită acelor infracțiuni care prezintă un înalt grad de pericol social și față de care trebuie să se manifeste în continuare severitate și intransigență.I^a elaborarea codului s-a avut în vedere că și in prezent se pot manifesta, sub diferite forme, influențe ale mentalității dușmănoase, alimentată de ideologia imperialistă care pătrunde pe diferite căi în țara noastră ; s-a ținut seama de existența unor elemente retrograde și înrăite, care aduc grave atingeri ordinii noastre de drept.în aceste condiții. în mod excepțional, s-a impus menținerea sau reintroducerea pedepsei cu moartea, alternativ cu închisoarea, pentru unele infracțiuni. Măsura propusă are, în primul rînd, rolul de prevenire și este îndreptată îm

potriva acelor elemente antisociale, care comit infracțiuni deosebit de grave, ce stîrnesc indignarea și o- pro’oriul opiniei publice, lezează și pun în pericol interesele fundamentale ale societății.Asigur Marea Adunare Națională că toate cadrele noastre vor munci neobosit pentru aplicarea în viață a prevederilor noului Cod penal, vor veghea cu strictețe la apărarea legalității socialiste, a
CUVÎNTUL DEPUTATULUI 

MIHAILPrin structura și spiritul lui, proiectul noului Cod penal cuprinde, pe de o parte, arsenalul mijloacelor de apărare a societății socialiste constituite în stat și a omului societății noastre socialiste, iar pe de altă parte, mijloacele de continuă perfecționare a individului, ca unitate, socială. Din analiza proiectului pe car'e-1 dezbatem, se desprinde o nouă concepție, atît în fixarea infracțiunilor după specificul și pericolul pe care-1 reprezintă, cît și în mecanismul aparatului chemat să stabilească sancțiunile și cel ce organizează executarea lor.Se desprinde din studierea proiectului noului Cod penal că atît stabilirea faptelor antisociale considerate infracțiuni și a pedepselor corespunzătoare, cît și a măsurilor educative preventive ce urmează să se aplice persoanelor care au comis sau au înlesnit astfel de fapte, au un singur obiectiv central : ferirea societății noastre de factorii nocivi și progresul ei prin perfecționarea necontenită a individului.Un element cu totul nou, izvorînd din aceeași etică comunistă, este individualizarea cît mai riguros a pedepsei și scopul educativ al executării pedepsei.In proiectul noului Cod penal, la stabilirea pedepsei se are în vedere și infracțiunea săvîrșită, și persoana infractorului. Din punct de vedere social pedeapsa reprezintă un avertisment pentru infractorii potențiali și acționează ca o frînă care oprește pe făptaș de la noi infracțiuni și, prin felul de executare, acționează ca mijloc de reeducare a condamnatului, pentru a redeveni util, și pentru sine, și pentru societate.Desigur, aplicînd noua lege penală, judecătorul nu poațe fi mai sever decît legea și nici mai .blind decît ea. Dar între minimum și maximum de pedeapsă prevăzută de lege este un cîmp foarte larg. Pentru îndeplinirea acestei misiuni înalte se cere judecătorului, pe lîngă o temeinică pregătire juridică, multă înțelepciune, putere de pă-
CUVÎNTUL DEPUTATULUI

C. PARASCHIVESCU-BĂLĂCEANUProiectul noului Cod penal, componentă esențială în ânsamblul operei noastre legislative și al ordinii de drept, se integrează în unitatea de concepție științifică a democrației noastre socialiste. în prevederile proiectului, noul este pregnant marcat prin apărarea drepturilor și libertățile cetățenești, prin crearea condițiilor de afirmare a inițiativei și capacității celor ce muncesc; de dezvoltare a personalității lor — omul fiind în centrul tuturor preocupărilor noastre. Consecvent acestui principiu, proiectul fixează printre valorile fundamentale de apărat, persoana și drepturile acesteia. El reprezintă traducerea în viață a directivelor Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Român, a hotărîrilor Conferinței Naționale ; este urmărea firească a prevederilor Constituției noastre din 1965.Consacrarea, în lumina celui mai înalt umanism, a normelor privind drepturile și libertățile cetățenești implică în mod necesar apărarea lor sub respectul cel mai riguros al legilor țării, al legalității socialiste. Este deosebit de importantă această valoare socială pentru ca să fie tolerată . îngrădirea ei sau îngăduită vreo deficiență a conștiinței juridice socialiste în • respectarea ei.Dacă reamintim că printre valorile fundamentale ale regimului nostru, ce se cer apărate — Republica Socialistă România, suveranitatea și independența statului — este așezată persoana cetățeanului, spre, deosebire de conținutul vechiului Cod, unde această valoare nu figura, apreciem și din acest punct de vedere umanismul acestei opere legislative.Codul penal asigură mijloacele specifice pentru apărarea acestor entități de către toate organele statului, de toți cetățenii cărora aceste drepturi și libertăți le sînt acordate.„Numai veghind la respectarea
CUVÎNTUL DEPUTATULUI

ALEXANDRU GRECUProiectul Codului penal pe care-1 dezbatem azi, ca de altfel întreaga noastră legislație, au imprimate, în toate prevederile lor. amprenta orînduirii noastre socialiste, a dez

drepturilor și libertăților tuturor cetățenilor. Nu vom admite, sub nici o formă, ca vreun cetățean al țării să fie reținut, cercetat și anchetat pe nedrept, să fie lezat în demnitatea și onoarea sa. Sîn- tem convinși că muncind astfel ne vom face datoria față de popor, vom contribui la înfăptuirea principiilor echității și dreptății sociale. caracteristice partidului și statului nostru socialist.

ROȘIANUtrundere și un profund sentiment al responsabilității.După părerea mea trebuie pregătiți judecători specialiști în dreptul penal, care să aibă și cunoștințe temeinice de psihologie, de cunoaștere adîncă nu numai a dreptului penal, dar și a omului, a tehnicii pedagogice, a influențării lui. Ședințele de judecată trebuie astfel conduse îneît să reprezinte adevărate cursuri de morală socială.Cum era și firesc, noul Cod penal se ocupă în mod accentuat de infracțiunile de furt în general și jefuirea avutului obștesc în special, în compartimentul gestiunilor publice și obștești se constată o stare infracțională endemică. Pentru aceasta se cere o acțiune de avertizare cît mai activă. Sancțiunea prin asprimea ei trebuie să se impună ca o forță preventivă în fața tuturor conștiințelor îndoielnice, pentru că această infracțiune nu poate fi săvîrșită fără premeditarea cea mai evidentă, îndelung gîndită; de aceea este justificată sancționarea ei fără cruțare.Grija pe care partidul și orînduirea noastră socială o poartă copiilor și tinerilor în generat se oglindește și în felul în care minorul este tratat chiar atunci cînd a ajuns să fie infractor. In unele cazuri, în locul unei pedepse penale, instanța judecătorească poate hotărî măsuri educative.Art. 101 enumeră măsurile educative, iar în art. 102 și următoarele se arată în ce constau aceste măsuri, și modul de aplicare a lor. Se dau deci judecătorilor indicații utile, bine gîndite și bine întocmite.In proiectul noului Cod penal pe care îl dezbate Marea Adunare'Na- țjonală este oglindită ‘concepția îhăi't’h 'a partidului nostru, după care noțiunile de infracțiune și pedeapsă capătă un sens și conținut nou. iar interdependența lor este stabilită pe traiectul care ya duce la dispariția treptată, și a in-, fracțiunii, 'și a sancțiunii, în faza superioară a noii societăți.

legilor, — spunea tovarășul NicolÂe Ceaușescu — vom asigura ca societatea noastră să fie cu adevărat cea mai dreaptă societate din lume". Citind expunerea de motive a proiectului noului Cod penal am reținut fraza : „întregul Cod penal este străbătut de grija față de om". Din cuprinsul noului proiect reiese preocuparea, grija statului pentru participarea tot mai largă a cetățenilor la întreaga viață socială, manifestare a libertății în democrația socialistă, fiindcă masele, opinia publică dau viață textelor de lege și le însușesc și le respectă. Preocuparea partidului și guvernului pentru respectarea drepturilor și libertăților cetățenești a marcat-o în mod exemplificator, în ultimul timp, măsura reabilitării unor vrednici luptători de vază ai partidului, scoțînd în evidență, deodată cerința îmbinării adevărului material rezultat din cercetarea culpabilității și orientarea justă în aplicarea legii de către justiția penală. Intr-adevăr, mi se pare mai gravă vina justiției penale cînd condamnă un nevinovat, decît vina unui infractor care trebuie sancționat. Această măsură a reabilitării este nu numai o dovadă a respectării libertăților și dreptu- rilor democratice, cît și o contribuție excepțional de prețioasă în înlăturarea încălcărilor legalității socialiste.în același spirit,' al cerințelor de respectare a persoanei umane, se înscriu și celelalte prevederi ale proiectului privind demnitatea insului, responsabilitatea lui, înlocuirea. în anumite cazuri, a răspunderii penale prin aplicarea unei forme de influențare obștească sau printr-o sancțiune cu caracter administrativ, scopul pedepsirii fiind prevenirea săvîrșirii de noi infracțiuni. Conținutul și finalitatea u- mană, trăsături esențiale ale proiectului noului Cod — explică și justifică adeziunea unanimă a maselor.

voltării democratismului acesteia. Aș dori să mă opresc îndeosebi asupra acelor prevederi ale proiectului Codului penal care privesc întărirea siguranței circulației pe 

calea ferată, apărarea securității transporturilor de călători și mărfuri.Este știut rolul deosebit de important pe care îl au transporturile feroviare în întreaga viață economică și socială a țării, pentru că de ele depind, în mare măsură, aprovizionarea ritmică a fabriciloir și uzinelor cu materiile prime și materialele necesare producției, a- provizionarea populației cu mărfuri de consum, deplasarea a zeci de milioane de călători anual.Marea majoritate a celor ce lucrează în sectoarele siguranței circulației feroviare dovedesc o înaltă disciplină, respect și răspundere față de sarcinile încredințate. Dar, din păcate, și în aceste sectoare se mai găsesc oameni care încalcă disciplina, nesocotesc prevederile ordinelor și instrucțiunilor de ser
CUVÎNTUL DEPUTATULUI

M. GHELMEGEANUCuprinderea în proiectul de Cod penal prezentat Marii Adunări^ Naționale a infracțiunilor contră păcii și omenirii dă . expresie legali-- tății socialiste, de promovare și pe calea dreptului penal și a normelor sale, a politicii de pace și de securitate a României socialiste, pentru lichidarea surselor de încordare internațională și de conflict.Politica externă a României socialiste. exprimînd voința și interesele poporului nostru, se afirmă în mod nedesmințit ca o politică militantă și constructivă.Este cunoscut că incitarea și recurgerea la violență în raporturile dintre popoare deteriorează ansamblul relațiilor internaționale, în introducerea la raportul prezentat la sesiunea Adunării Generale, care s-a încheiat recent, secretarul general al O.N.U. constata cu îngrijorare că din nou violența, amenințările, incitările la discordie, intimidarea, ura chiar, sînt întrebuințate ca arme politice în regiuni din ce în ce mai numeroase ale lumii. „Cînd forța și rivalitățile militare — subliniază textul pe care-1 citez — se substituie dreptului și diplomației ca elemente naturale, firești. ale relațiilor între state, coșmarul unui al treilea război mondial se apropie fără contenire de lumea reală..."Posibilitatea războaielor între statele capitaliste, precum și ten-
CUVÎNTUL DEPUTATULUI

KELEMEN COLOMANConștienți că legile apără propriile lor interese, marea majoritate a cetățenilor le respectă din convingere și participă activ la combaterea manifestărilor reprobabile, înapoiate, care prezintă pericol social, și, în acest fel, ei contribuie la întărirea continuă a ordinii noastre de drept.Urmărind cu perseverență respectarea și împlinirea legii fundamentale a orînduirii socialiste — totul pentru om și bunăstarea lui materială și culturală, pentru fericirea lui — proiectul noului Cod penal subliniază în mod deosebit faptul că persoana și drepturile ei sînt puse alături de cele mai înalte valori sociale, pe care legea penală este chemată să le apere. într-adevăr, conținînd norme menite să asigure liniștea și avutul fiecărui cetățean, libertatea și drepturile
CUVÎNTUL DEPUTATEI

EUGENIA GABRIELA SIMIONCa rezultat ăl înfăptuirii prevederilor celui de-al IX-lea Congres al P.C.R. și a hotărîrilor Conferinței Naționale, în ultimul timp am fost martorii nemijlociți și în același timp participant activi la elaborarea unor măsuri care, prin caracterul lor științific, înnoitor și stimulativ, s-au impus atenției generale. în categoria acestor acte normative, care reflectă în chip fidel schimbările de ordin calitativ intervenite în viața societății noastre socialiste, trebuie încadrat și proiectul noului Cod penal, care, prin conținutul său, constituie un puternic instrument pentru crearea .cadrului necesar de dezvoltare și consolidare a legalității socialiste.Cultivarea respectului față de lege, dezaprobarea faptelor de încălcare a ei, trebuie să înceapă încă din primii ani de viață conștientă, in familie, apoi în școală, în societate. Unele norme morale ale conviețuirii în societate deprinse din fragedă vîrstă în familie, se conturează și se consolidează în atmosfera de muncă intensă și creatoare din școală. Trăind în colectivul clasei, elevii mari și mici sînt obligați să respecte cu stric

viciu. Față de asemenea oameni, fără simț de răspundere, în proiec- tuL Codului sînt prevăzute'măsuri din cele mai severe.Alături de măsurile educative pe care le iau sindicatele din unitățile de cale ferată, alături de instruirea întregului personal și antrenarea opiniei de masă împotriva celor ce se abat de la regulile de siguranță a circulației, prevederile proiectului Codului penal constituie un instrument important pentru întărirea răspunderii, a ordinei și a disciplinei. Infracțiunile contra siguranței circulației pe căile ferate constituie, conform proiectului noului Cod penal, abateri grave de la disciplina și securitatea circulației feroviare.Din această cauză, consider că dispozițiunile de sancționare prevăzute în noul Cod penal pentru infracțiuni contra siguranței cir

dințele agresive ale unora din a- ceste state față de țările socialiste, reprezintă, factori obiectivi care determină existența și în perioada actuală, a infracțiunilor contra păcii și omenirii.Protecția penală a păcii caracterizează răspunderea penală internațională ca forma cea mai înaltă a răspunderii statelor și indivizilor pentru agresiune. De modul în care este definitivă și angajată răspunderea statelor depinde în mare măsură apărarea ordinii internaționale și pînă la urmă pacea și securitatea popoarelor.Proiectul noului Cod penal gradează o serie de dispoziții ca mijloace de prevenire și de reprimare a infracțiunilor contra păcii și omenirii. Răspîndirea de știri tendențioase sau inventate, de natură să servească ațîțării la război, sau orice alte manifestări în favoarea aceluiași scop, constituie infracțiunea tru război, care ternă română a încă din 1950.Sîr.t incriminate, de asemenea, faptele de distrugere a unor obiective — spitale, mijloace de transport afectate pentru transportul răniților și bolnavilor, depozite sanitare — însușirea unor bunuri destinate pentru îngrijirea răniți- lor, distrugerea sau însușirea unor valori culturale al^_popoarelor — monumente de valoare artistică, is—, ....... ____________ ____ .------ .torică ori arheologică, colitei îi T piîlili'ibî ^Socialiste \România.

propagandei pen- în legislația in- fost prevăzută

cetățenești, în vederea împiedicării oricărui abuz și încălcări a legii, proiectul Codului penal închină un capitol special apărării avutului cetățenilor. Este firesc ca avutul proprietate personal-particulară, avînd originea în veniturile realizate prin muncă, din moșteniri sau donații, să fie ocrotit prin mijloace penale împotriva unor fapte reprobabile, antisociale, prin care se aduc pagube materiale proprietarilor sau deținătorilor săi. Apă- rînd cu deosebită vigoare avutul personal al cetățenilor, legea penală stabilește faptele ce constituie infracțiuni împotriva acestui avut, determină pedepsele și măsurile educativ-prevent.ive ce urmează să se aplice persoanelor care au comis astfel de fapte.Relațiile de producție socialiste asigură fiecărui cetățean al țării 

tețe ordinea și regulile stabilite de colectivitate și să execute dispozițiile celor care veghează la asigurarea ordinei respective. Și astfel, atunci cînd ajung oameni maturi, ei se încadrează în ordinea și disciplina impusă de societate.Noul Cod penal insistă asupra necesității sociale a respectării disciplinei, a încadrării individului în mediul social, a respectării tuturor valorilor materiale și soirituale făurite de popor. De aceea un accent deosebit în educarea tineretului se pune pe formarea unei atitudini conștiente față de bunul obștesc, față de muncă și de oamenii muncii. De asemenea, atașamentul și dragostea față de patrie, intransigența față de dușmanii comunismului și ai păcii, față de rămășițele vechii ideologii care mai dăinuie încă în conștiința unora, constituie preocupări asupra cărora slujitorii școlii se apleacă cu asiduitate, pentru a le sădi în mintea elevilor. în acest mod școala și cadrele didactice se alătură întregului complex de factori și măsuri preconizate de noile acte normative, în vederea promovării și întăririi legalității socialiste.Animat de sentimente și idea

culației pe calea ferată sînt pe deplin justificate. Nu se pot admite, sub nici o formă, atitudini de condamnabilă nepăsare față de viața cetățenilor țării și față de bunurile obștești. In același timp, eu consider aceste prevederi ale proiectului Codului p,enal o expresie a grijii statului nostru față de securitatea și apărarea vieții a înșiși salariați- lor feroviari.Sînt încredințat că activitatea educativă pe care o vom desfășura în rîndul lucrătorilor de la calea ferată, popularizarea prevederilor noului Cod penal, vor duce la întărirea continuă a disciplinei în transporturi, la satisfacerea în mai bune condiții a tuturor cerințelor de transport ale economiei naționale și ale populației.Pentru aceste considerațiuni voi vota cu toată încrederea noul Cod penal.

pre- crimei de

ințifice, opere de artă ș.a.m.d., ca și tentativa, tăinuirea și favorizarea la aceste • infracțiuni.Adunarea Generală a Națiunilor Unite prin rezoluția din 11 decembrie 1946 adoptată în unanimitate a declarat că genocidul, adică distrugerea unui grup uman, este o crimă de drept internațional, pe care lumea civilizată o condamnă, în aplicarea acestei rezoluții a fost adoptată la 9 decembrie 1948 convenția internațională asupra venirii și represiunii genocid.România este parte contractantă în Convenție, Proiectul de Cod penal în dispozițiile art. 357 incriminează genocidul în timp de pace și în timp de război. Criminalii vinovați de cele mai grave fărădelegi împotriva păcii și omenirii sînt pasibili de judecată și de pe depsire, indiferent de termenul care a trecut de la comiterea crimei. Nici un tratat sau convenție și nici o regulă generală de drept unanim admisă nu instituie pres- scripția acestor crime în internațional contemporan.în acest spirit, proiectul penal prezentat Adunării nale consacră principiul potrivit . căruia crimele contra păcii și o- menirii sînt imprescriptibile. A- proape toate statele interesate au adoptat dispoziții în același sens.întreaga activitate a țării noastre în domeniul relațiilor internaționale exprimă' interesele vitale poporului român, fundul umanism al tru, servește cauzei tribuie la întărirea lismului în lume.Susțin și voi vota cu deplină convingere noul Cod penal al Re-

dreptulCoduluiNațio-

ale pro- nos- con-subliniază statului păcii și rolului socia-

dreptul și posibilitatea de a muneî. în această situație, este firesc ca față de indivizii care disprețuiesc munca și care înțeleg să-și asigure existența prin însușirea, traficarea, distrugerea avutului obștesc sau proprietare personal-particulară, să se ia măsuri severe prin aplicarea pedepselor prevăzute de legea penală, potrivit gradului lor de periculozitate socială. Pedepsele aspre, dar drepte, prevăzute, vor contribui nu numai la reeducarea infractorilor, ci vor servi ca mijloc de prevenire a unor atari fapte.Apreciez că proiectul Codului penal constituie nu numai un document juridic de mare însemnătate, menit să contribuie la întărirea legalității și ordinii de drept socialiste, la apărarea valorilor fundamentale ale socialismului, dar și un document politic care reflectă forța orînduirii noastre și democratismul ei consecvent, un instrument capabil să aducă o Contribuție de seamă la perfecționarea construcției socialiste, la mersul înainte al societății noastre.
luri nobile, tineretul se află în majoritatea lui în primele rînduri ale luptei pentru consolidarea legalității socialiste, convins că prin a- ceasta slujește cu demnitate și devotament programul ridicării patriei noastre pe noi trepte de civilizație și progres. Există însă în rîndurile sale și unelte elemente refractare, retrograde și uneori recalcitrante, față de care trebuie exercitată o acțiune perseverentă de educare în spiritul îndeplinirii îndatoririlor și uneori chiar de constrîngere. E bine ca acești tineri să înțeleagă că dacă legile țării , se caracterizează' prin umanism, prin grijă față de omul care a greșit, aceasta nu înseamnă că ele sînt tolerante în cazul săvîrșirii unor fapte penale grave sau al unor încălcări repetate care prezintă pericol social. Nici un tînăr nu trebuie să-și facă' iluzia că, încâlcind normele juridice în vigoare, astăzi prin greșeli mărunte, mîine prin fapte mai grave rămase un timp nedescoperite, va putea să-și croiască pe o asemenea bază un drum prea lung în viață.între normele morale de care se oCupă școala și normele dreptului socialist există o strînsă legătură și o condiționare reciprocă. De a- ceea, de felul în care vom reuși să realizăm educația morală a tineretului, depinde înalta conștiință cetățenească a membrilor societății de mîine.
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CUVÎNTUL DEPUTATULUI
CONSTANTIN MATEESCUDezvoltarea și consolidarea proprietății socialiste — temelia progresului societății noastre — c<?n- stituie o îndatorire fundamentală a fiecărui cetățean, reflectă deopotrivă propriile interese și cele ale întregii societăți. Din ' păcate, mai sînt unii oameni care nu țin seama de faptul că dezvoltarea și apărarea proprietății obștești se îmbină cu interesul lor personal, manifestînd lipsă de răspundere în administrarea avutului obștesc, tendințe de risipă și de căpătuiajă pe seama acestuia.Aș vrea să relev faptul că în cooperația de consum — organizație în care îmi desfășor activitatea — lucrează un mare număr de gestionari și vînzători care în procesul circulației mărfurilor manipulează importante valori materiale și bănești. Marea majoritate a acestora muncesc cu sîrguință și cinste, manifestă grijă pentru buna gospodărire și apărare a avutului obștesc — cazurile de infracțiuni și de pagube continuă să scadă. Mai sînt însă unele elemente nărăvite, care— profitînd de lipsa de vigilență și de control din partea unor conduceri de cooperative și întreprinderi — produc însemnate pagube avutului obștesc prin delapidări și furturi.De aceea, socotesc pe deplin îndreptățit că noul Cod penal prevede sancțiuni severe pentru asemenea infracțiuni, stabilind pedepse corespunzătoare după faptă împotriva delapidatorilor și împotriva tuturor acelor- care tul obștesc.Proiectul codului tot mai important— ca importantă manifestare a democrației socialiste — în respec-

lovesc în avu-atribuie un rol opiniei publice

tarea regulilor de conviețuire socială și în educarea cetățenilor. Posibilitatea de înlocuire a răspunderii penale pentru fapte; care nu prezintă pericol social cu mijloace de influențare colective, capătă o însemnătate deosebită pentru educarea și îndreptarea celui în cauză, pentru respectarea legalității și conviețuirii sociale.Prevederea din proiectul de cod potrivit căreia organele procuraturii sau instanțele de judecată, a- tunci cînd apreciază că unele din cauze nu prezintă gravitate și pericol social, pot să dispună luarea unor măsuri pe linie administrativă sau influențare obștească — reprezintă o trăsătură profund umanistă a democrației noastre socialiste.Paralel cu creșterea continuă a- rolului opiniei publice și în consecință a modurilor de influențare obștească, se impune totodată conducerilor administrative obligația de a stabili cu mai mare precizie sarcinile de serviciu, să exercite un control sistematic, astfel ca toți salariații să-și îndeplinească munca cît mai conștiincios în interesul lor personal și al întregii societățiSe poate afirma cu toată convingerea că, prin reglementările sale, proiectul noului Cod penal constituie nu numai un instrument juridic de mare însemnătate, menit să contribuie la întărirea legalității și ordinii de -drept socialiste, la apărarea valorilor fundamentale ale-socialismului, dar și un document care reflectă trăinicia orînduirii noastre și democratismul ei consecvent, un instrument capabil să aducă o contribuție de desăvîrșirea construcției în țara noastră. seamă la socialiste
CUVÎNTUL DEPUTATULUI

ION CRISTOLOVEANU
Elaborarea noului Cod penal se înscrie pe linia consecvent.promovată de partid, privind perfecționarea continuă a tuturor laturilor de activitate ale societății noastre. Inspirindu-se din principiile dreptului nostru socialist, respectînd prevederile Constituției, normele cuprinse în noul Cod penal au menirea să apere cuceririle revoluționare al^ poporului, orînduirea socialistă, suveranitatea și independența țării,-drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, întreaga ordine de drept, avuția națională.Societatea noastră nu dispune de altă sursă pentru asigurarea nivelului de trai, decît valorificarea potențialului economic, gospodărirea competentă, plină de răspundere a avutului obștesc, realizarea unor beneficii și acumulări cît mai mari, pe baza cărora se iau măsuri de sporire a salariilor, de satisfacere în mai bune condiții a nevoilor sociale, de ridicare a nivelului de civilizație și de cultură. Tot ceea ce atinge proprietatea socialistă și..cooperatistă, rodul muncii pline de dăruire și. abnegație a poporului nostru lovește interesele oamenilor muncii,- ale societății socialiste. De aceea, dînd expresie apărării acestor interese, noul Cod penal prevede pedepse mai aspre și mai mari împotriva hoților și' delapidatorilor, împotriva celor care irosesc sau manifestă lipsă de interes față de avutul obștesc. Pentru recidiviști sporurile de pedeapsă sînt mai mari, iar aplicarea circumstanțelor atenuan-

te este limitată. Toate prevederile Codului penal reflectă intransigența din ce în ce mai mare a maselor de oameni ai muncii' față de faptele infracționale care dăunează consolidării și dezvoltării construcției socialiste în țara noastră.în același timp, Codul penal conține norme menite să asigure munca, lirwștea și avutul fiecărui cetățean. libertățile și drepturile cetățenești, conține norme pentru împiedicarea oricăror abuzuri și încălcări ale legalității socialiste. în acest scop sînt stabilite pedepse severe pentru faptele îndreptate împotriva vieții, integrității ■ corporale, libertății și demnității persoanei, împotriva avutului personal al cetățenilor, al căror izvor este munca. Garantarea acestor drepturi și libertăți întărește sentimentul de siguranță al fiecărui cetățean, legiferează regimul de OFdine în viața socială' contemporană- civilizată și asigură totodată manifestarea liberă, multilaterală a oamenilor în toate domeniile activității sociale.Studiind cu la dezbaterea ședințelor dejuridice, pot afirma aici că întregul Cod penal este străbătut de profunda grijă față, de om, asigură manifestarea tot mai largă a omului în întreaga viață socială, militează pentru întărirea legalității și întărirea ordinii de drept, corespunzător cerințelor actualei etape de dezvoltare a societății, de ădîn- cire a democrației socialiste.

atenție și luînd- parte proiectului în cadrul lucru ale Comisiei

(Urmare din pag. I) cate de deputați în cadrul dezbaterii.în continuare, proiectul de lege a fost discutat pe articole și supus votului deputaților. Marea Adunare Națională a adoptat, cu“ amendamente făcute de deputați, .Legea pentru reglementarea unor condiții

La discuția generală asupra acestui proiect de lege au luat cuvîntul deputății : Tudor lo- nescu, director la Institutul de cercetări alimentare, Jean Li- vescu, adjunct al ministrului' învățămîntului, Dina Cocea, artistă emerită. Dumitru Stan.________ __________________muncitor la uzinele „Grivița care îndeplinesc funcții Roșie" din Capitală, Remus Răduleț, vicepreședinte, al A- cademiei, și Ilie Cîșu, secretar al Comitetului județean-Pra- hoya al P.C.R.Deputatul Petre Lupu a răspuns apoi la problemele ridi-

de remunerare a salariaților_ _______________________ xle—. conducere, tehnico-adminis-trative și de specialitate.Lucrările Marii Adunări Naționale vor continua în ședință plenară în cursul zilei de luni 24 iunie. (Agerpres)

Expunerea la proiectul de lege 
înființarea, organizarea 
ionarea Băncii Române

Comisiei

K
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rațiilor Externe din Banca Națio- nală a Republicii Socialiste România.Noua instituție funcționează pe baza principiului gestiunii economice proprii și deci este înzestrată cu personalitate juridică.Această bancă va exercita importante atribuții în relațiile economice cu străinătatea. Banca Română de Comerț Exterior va exercita, de asemenea, controlul bancar asupra îndeplinirii sarcinilor de plan de Către întreprinderile și organizațiile cu activitate de comerț exterior, acordînd acestora sprijinul necesar.Aplicînd cu consecvență principiul conducerii colective, proiectul de lege prevede că Banca Română de Comerț Exterior este condusă de un Consiliu de administrație, organ deliberativ format din președinte, vicepreședinți și membri.Considerînd că reglementarea conținută în proiectul de lege este de natură să promoveze dezvoltarea comerțului nostru exterior, Comisia economico-financiară și Comisia juridică propun Marii Adunări Naționale adoptarea acestuia în forma în care a fost prezentat.

Comisia economico-financiară și Comisia juridică, întrunite în ședință comună în ziua de 17 iunie 1968, au examinat proiectul de lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Băncii Române de Comerț Exterior.Comisiile au constatat că proiectul de lege răspunde necesităților generate de extinderea continuă și diversificarea schimburilor economice cu alte state, ca urmare a dezvoltării rapide și multilaterale a economiei noastre naționale.Ținînd seama de tot mai complexa angrenare a României în circuitul economic internațional, Directivele Comitetului Central al Partidului Comunist Român cu privire la perfecționarea conducerii și planificării economiei naționale, corespunzător condițiilor noii etape de dezvoltare socialistă a României, au trasat sarcina luării unor serii de măsuri chemate să îmbunătățească tot mai mult structura exportului și importului și să asigure comerțului nostru exterior o mare eficiență economică.Urmărind .înfăptuirea acestor sarcini, proiectul de lege prevede înființarea unei bănci centrale de stat specializate, rezultată din reorganizarea Departamentului Ope-

ponibilităților de mijloace de plată străine, participarea la organizații internaționale cu caracter financiar și bancar, precum și orice alte atribuțiuni date prin dispoziții legale.în mod amănunțit, aceste atribuții VQr fi reglementate în Statutul Băncii Române de Comerț Exterior ce va fi aprobat de Consiliul de Miniștri.Pentru realizarea acestor atribuțiuni, proiectul de lege prevede ca Banca Română de Comerț Exterior să aibă o structură organizatorică formată din direcții, oficii și servicii, care se vor stabili prin Hotărî- rea Consiliului de Miniștri, și să- fie condusă de up. Consiliu de administrație formac din președinte, vicepreședinți, membri, desemnați, dintre conducătorii unor compartimente ale băncii, precum și din reprezentanți ai Ministerului Comerțului Exterior, Ministerului Finanțelor și Băncii Naționale a Republicii Socialiste România și altor ministere cu activitate importantă de comerț exterior.Fondul statutar al Băncii Române de Comerț Exterior se propune a fi de 300 000 000 lei și se constituie pe data înființării băncii,- din excedentele bugetare ale anilor precedenți.Noua bancă va prelua toate drep-

Dezvoltarea continuă a relațiilor comerciale ale țării noastre cu străinătatea, creșterea substanțială a volumului comerțului nostru exterior, diversificarea nomenclatorului de mărfuri de export și import, mărirea numărului de întreprinderi de comerț exterior, precum și sporirea în același timp a numărului de țări și firme cu care se întrețin relații ’ comerciale au. determinat creșterea substanțială a operațiilor bancare externe și diversificarea formelor de încasări, plăți și de relații de credit cu străinătatea.Așa după cum va este cunoscut, Directivele cu privire la perfecționarea conducerii și planificării e- conomiei naționale, adoptate . de Conferința Națională a Partidului Comunist Român din decembrie 1967, prevăd un program complex de. măsuri de îmbunătățire a activității de comerț exterior, de descentralizare a comerțului nostru exterior.Paralel cu aceste măsuri și în sprijinul lor, Directivele atrag în același timp atenția că în condițiile dezvoltării din ce complexe a economiei, sificării producției și din diferite sectoare, printr-o singură bancă operațiunilor numai poate asigura eficiența și operativitatea necesare și1 se impune, prin urmare, reorganizarea sistemului bancar prin înființarea unor bănci specializate, printre care și pentru comerț exterior.în condițiile unui comerț exterior mai puțin dezvoltat, era. posibil ca un departament al Băncii Naționale să asigure și operațiile specifice unei bănci comerciale pentru operații cu străinătatea. în condițiile actuale, însă, apare mai nbrmal și mai eficace ca o serie de operațiuni cu. caracter comercial- bancar, cum sînt: deschiderea de acreditive, primirea, acordarea și garantarea de credite în sprijinul operațiunilor de import și export, efectuarea de operațiuni curente bancare, deschideri de conturi și altele, să fie făcute de-un organism specializat pentru astfel de operații.O dată cu aceasta, s-a conturat tot mai mult și necesitatea ca organismul care va acționa în acest sector de activitate să fie cît mai receptiv la o serie de forme comerciale practicate în prezent în mod curent în viața financiar- bancară internațională, care să sprijine operațiunile de comerț exterior, și în special exportul, prin pîrghii financiar-valutare.'Pe scurt s-a vădit — și acest lucru este foarte important — necesitatea existenței unui organism specializat care să se orienteze în activitatea sa pe o concepție cît mai comercială.Apare deci necesar ca noul organism bancar să practice forme mo- ■>deme, operative, specifice acestui sector de activitate, de stimulare pe calea financiar-bancară a operațiunilor de comerț exterior și în -special a exportului, cum ar fi de exemplu prin credite, în lei sau valută, acordate întreprinderilor producătoare sau celor de comerț exterior românești, care să permită acestora realizarea în mai bune condițiuni și cu o eficiență sporită a producției pentru export sau a unor produse noi cerute pe piața externă, precum și prin diverse alte forme cît mai adaptate condițiilor unui comerț exterior modern, forme care pot fi mai greu realizate de o bancă de emisiune, al cărei specific este mai puțin adecvat unei astfel de activități.După cum se știe, pînă acum. în . conformitate cu Directivele Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român, a fost creată Banca Agricolă. în prezent sînt întrunite condițiile pentru crearea unui organism bancar specializat pentru comerțul exterior; în acest scop, a fost elaborat proiectul de lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Băncii Române de Comerț Exterior, care este supus astăzi dezbaterii Marii Adunări .Naționale.în cadrul atribuțiunilor sale, Banca Română de Comerț Exterior, instituție bancară centrală de stat, cu personalitate juridică și funcțio- nînd potrivit principiului gestiunii economice proprii, va realiza politica partidului și statului, în domeniul plăților, creditării și controlului bancar valutar, privind o- perațiile cu străinătatea.Principalele sale atribuțiuni se propun a fi: organizarea și efectuarea încasărilor și plăților aferente operațiunilor de comerț exterior și de schimb valutar, cumpărarea și vînzarea de valută străină, primi- - rea și acordarea de credite în va- ■ ____  _________ „Iută, creditarea în lei a activității ~a. f0Sț aprobat dn nou sistem de economice în relațiile cu străinăta- _ ’salarizare a âărui experimentare tea, păstrarea și administrarea dis- ^privind"toate elmiipni'elA-saJA pnyp-

în ce mai ale diver- activității efectuarea a tuturor

Națio- Româ- cuturile și obligațiile Băncii nale a Republicii Socialiste nia în domeniul operațiilor străinătatea, asigurînd continuitatea derulării tuturor operațiilor.Banca Română de Comerț Exterior va avea aceeași preocupare pe care a avut-o pînă acum Banca Națională în ceea ce privește controlul riguros al respectării cu strictețe a angajamentelor de plată, care au asigurat întreprinderilor românești de comerț exterior reputația pe plan financiar de care beneficiază astăzi. Noua bancă va îmbina suplețea și operativitatea co- mercial-bancară cu asigurarea unei promptitudini, corectitudini și seriozități financiare, care au fost și pînă acum obiective majore ale a- cestui domeniu de activitate,- întărind în continuare prestigiul și autoritatea de care organismele noastre de comerț exterior se bucură în străinătate.Considerînd că noul organism bancar, similar cu altele de același gen din țări avînd un comerț exterior dezvoltat, va fi un instrument util pentru creșterea în continuare a comerțului exterior al României, supun aprobării Marii Adunări Naționale proiectul de lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Băncii Române de Comerț Exterior.

remunerare a

tehnico-administrative

prezentată de tovarășul Petre Lupu, președintele 
Comitetului de Stat pentru Probleme de Organizare

Din însărcinarea Consiliului de Miniștri supun dezbaterii și aprobării Marii Adunări Naționale proiectul de lege pentru reglementarea unor, condiții de remunerare a salariaților care îndeplinesc funcții de. conducere, tehnico-administrative și de specialitate.După Cum vă este cunoscut, programul adoptat de Congresul ’IX-lea al partidului, o dată cu liniile directoare ale dezvoltării e- conomiei și . culturii, a trasat .și sarcina ridicării pe o treaptă superioară a cointeresării materiale a oamenilor muncii la obținerea unor rezultate tot mai bune în activitatea ce o desfășoară în interesul societății.în îndeplinirea hotărîrilor Congresului, Comitetul Central al partidului și guvernul au adoptat în cursul ultimilor ani o seama de măsuri' pe această linie.De la 1 august anul trecut au fost majorate salariile’ mici din toate ramurile de activitate, asi- gurîndu-se o creștere a salariului mifiim pe economie cu aproape 23 Ia sută.Pe lingă creșterile de salarii prevăzute în planurile de stat anuale, ca urmare a ridicării calificării angajaților și a sporirii productivității muncii, tot anul trecut au fost majorate salariile ceferiștilor care concură la siguranța circulației, ale docherilor, ale economiștilor din toate ramurile de producție 1 cu 12—13 la sută.în strînsă legătură eu acțiunea de organizare științifică a producției și a muncii, precum și cu măsurile preconizate privind îmbunătățirea conducerii și planificării economiei naționale, se experimentează noi forme de cointeresare materială într-un număr de întreprinderi industriale, în activitatea de proiectare, în comerț și în agricultura de stat.Pe baza hotărîrii Plenarei din octombrie 1967 a Comitetului Gen'-' trai al partidului, printr-o hotărîre 
- rprp.nră a l .onșiliuliii He Miniștri

__ ponente, a și început la 1 iunie îr.- —tr^uli uuillUr dă lliirepfinaen. ur-..mînd sa fie âkuns treptat. .DÎnăla •Cslirșitul anului 1969 în întreaga gr
al
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_ conomie.~ Trebuie subliniat că noul sistem . de salarizare se aplica concomitent. cîi majorarea salariilor în medie cu 12.3 la sută, așa, cum s-a prevăz'.tL în planul (hncinal..Sensul tuturor măsurilor preconizate de partid în acest domeniu de însemnătate deosebită pentru economia țării și viața poporului este acela de a se găsi cele mai bune căi pentru a se asigura aplicarea consecventă în practica de ‘fiecare zi a principiului socialist de retribuire a fiecărui om al muncii după cantitatea, calitatea și răspunderea socială a muncii efectiv prestate.Elaborarea măsurilor concrete pentru realizarea acestui obiectiv a cerut în primul rînd examinarea critică a sistemului de salarizare în vigoare, pentru evidențierea neajunsurilor existente și. înlăturarea lor, precum și pentru alcătuirea unui astfel de sistem pentru viitor, care, ținînd seama de cerințele noi și de posibilitățile economiei, să a- sigure în mai mare măsură decît pînă în prezent o legătură nemijlocită între retribuirea fiecărui salariat și aportul său real la munca societății.Printre problemele examinate cu prilejul elaborării măsurilor privind perfecționarea cointeresării materiale au fost și acelea ale diferitelor indemnizații și ale altor adaosuri ce se plătesc în afara salariilor, precum și ale cumulului de funcțiuni.A ieșit în evidență cu deosebită pregnanță faptul că cumulul de funcțiuni remunerate și indemnizațiile ce se acordă fără o legătură nemijlocită cu munca efectiv prestată constituie neajunsuri importante ale actualelor reglementări în acest domeniu. Pe lingă faptul că n-au nimic comun principial cu repartiția socialistă, ele generează în practică fenomene negative, atît în ce privește realizarea de eătre . unii cetățeni a unor venituri exa
gerate față de contribuția adusă la

munca societății, cît și în ce privește blocarea drumului spre promovare a tot mai numeroase cadre tinere merituoase...Societatea noastră acordă o înaltă prețuire oamenilor care se disting printr-o contribuție deosebit de valoroasă la progresul ei. Este firesc, în socialism, în primul rînd ca oamenii care se disting în muncă, în economie, știință, artă, cultură să fie retribuiți corespunzător eficienței activității lor și posibilităților materiale de care dispune societatea în etapa respectivă.Este, de asemenea, firesc ca societatea să acorde ca semn de prețuire unor oameni deosebit de valoroși și stimulente morale ca titluri de onoare, decorații, alegerea sau desemnarea ca membri în diferite comitete, comisii, consilii sau, cum e cazul în domeniul științei, acordarea de titluri științifice și alegerea ca membri în diferite organisme științifice de prestigiu.Din păcate, datorită reglementărilor în vigoare, o seamă dintre distincțiile și titlurile onorifice și științifice, fiind însoțite de indemnizații în bani acordate pe viață și în unele cazuri transmise și urmașilor, s-au transformat din stimulente, prin esența lor destinate a fi de ordin moral, cu însemnat rol educativ pentru generațiile tinere, în izvoare de privilegii de ordin material pentru deținătorii lor, slăbindu-le implicit forța de înrîu- rire pozitivă.Pe drept cuvînt, numeroși cetățeni și-au manifestat nedumerirea și nemulțumirea față de asemenea stări de lucruri, considerîndu-le ca fiind în contradicție cu principiile repartiției și eticii socialiste.Intr-adevăr, s-au constatat dese _ cazuri cînd oameni care lucrează alături și au aceleași rezultate în muncă obțin astăzi venituri-^ cu mult diferite numai pentru faptul că unii dintre ei sînt posesorii unor distincții primite pentru merite din trecut.Opinia publică stimează pe deținătorii titlurilor de erou al muncii socialiste, de academician sau de

doctor în științe, de artist al poporului sau maestru emerit al artei și pe cei ce au obținut diferite alte distincții și consacrări pentru merite deosebite, apreciind valoarea lor de simbol al înaltei prețuiri de către societate a meritelor deosebite în slujirea ei cu competență și credință. Ea nu contestă meritele puj-tătorilor de distincții și nici justețea acordării lor, dar nu consideră întemeiată transformarea a- cestora în izvoare de venituri nebazate pe muncă.Proiectul de lege supus dezbaterii și aprobării dumneavoastră urmărește înlăturarea unor astfel de inechități prin desființarea tuturor indemnizațiilor cărora nu le corespunde o activitate efectiv prestată.Noul sistem de salarizare aprobat de conducerea de partid și de stat, înlăturînd elementele de nivelare a cîștigurilor existente în sistemul în vigoare, conține toate instrumentele necesare pentru a marca prin retribuție diferențiată gradul de pregătire, talentul, experiența, hărnicia, spiritul de inițiativă și de răspundere, vechimea în muncă a fiecăruia, cantitatea, calitatea și rezultatele muncii proprii, precum și contribuția adusă la rezultatele obținute de colectivul de muncă și de întreaga societate. El prevede pentru personalul de conducere tehnic-administrativ și de specialitate salarii diferențiate după funcții și gradul profesional, după numărul de gradații la fiecare funcție, precum și premii corespunzătoare aportului adus la obținerea, unei eficiențe superioare a muncii peste prevederile de plan.Asigurînd aplicarea consecventă 
a principiului profund echitabil cunoscut și unanim acceptat „salariu egal la muncă egală", în sensul său cel mai complex, noul sistem de salarizare are în vedere totodată promovarea cu prioritate în ierarhia muncii, în toate domeniile de activitate, a celor ce se străduiesc să-și ridice calificarea, în domeniul științei și tehnicii se prevede condiționarea promovării în posturi de conducere importante de reușita la concurs sau obținerea de titluri științifice. Noul sistem de salarizare asigură deci obținerea de venituri mai mari numai ca urmare a rezultatelor mai bune în muncă și a promovării pe merit în funcții superioare.Proiectul de lege ce vă este prezentat prevede menținerea în continuare numai a acelor indemnizații care, corespunzînd unor obligații concrete de muncă, constituie elemente componente ale sistemului de salarizare reglementat prin acte normative.Totodată, trebuie subliniat că pentru cei ce datorită vîrstei auf ieșit din muncă, statul asigură, în conformitate cu reglementările în vigoare, pensii cu mult majorate față de trecut, corespunzătoare anilor munciți și valorii sociale a activității desfășurate.Tovarăși deputați,Fără îndoială că aplicarea consecventă a unor asemenea principii va stimula străduința spre perfecționarea pregătirii profesionale, spre obținerea de rezultate tot mai bune în muncă și, implicit, a unei retribuții superioare.Așa cum am mai arătat, o altă anomalie ce se cere lichidată este aceea a practicării cumulului de funcții remunerate.Dacă în primii ani de dezvoltare a orînduirii noastre, în con-1
(Continuare în pag. a IV-a)
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Expunerea prezentată de tovarășul Petre Lupii, 
președintele Comitetului de Stat pentru Probleme 

de Organizare și Salarizare
(Urmare din paș. a III-a)dițiile creșterii impetuoase a forțelor de producție și a procesului de reînnoire în toate domeniile științei, culturii și artei, reglementarea cumulului de funcțiuni remunerate a fost mai mult sau mai puțin o necesitate în unele sectoare, în condițiile de azi, după ce învățămîntul nostru superior a dat în ultimii 20 de ani peste un sfert de milion de absolvenți, dintre care mulți sînt astăzi specialiști de înaltă calificare, unii dintre ei autori ai unor lucrări valoroase, ce s-au impus atenției cercurilor științifice și tehnice din țară și străinătate, această reglementare trebuie considerată demult depășită.Totodată, față de cerințele spo- Tite în ce privește creșterea eficienței tuturor laturilor activității desfășurate în economie, știință, artă, cultură și administrație, practica a dovedit că în condițiile cumulării a două sau mai multe funcțiuni, oamenii, oricît de bine înzestrați ar fi, nu pot asigura la nivel corespunzător îndeplinirea sarcinilor ce le revin în funcțiile încredințate. Ei nu au timpul necesar pentru o informare temeinică și completarea la zi a cunoștințelor dobîndite cu ani în urmă, din care cauză desfășoară adesea o activitate rutinieră cu slabă eficiență.în învățămîntul universitar, unde extinderea cumulului de funcții remunerate a luat o mare amploare, s-a constatat, nu de puține ori, că lecțiile prezentate în fața studenților sînt departe de a se ridica la nivelul cerut și că, datorită activității desfășurate concomitent în mai multe sectoare, cadrele didactice respective neglijează îndeplinirea unor obligații de cea mai mare însemnătate privind munca educativă în rîndul studenților.Cu toate că sarcina lichidării cumulului a fost trasată cu mult timp în urmă, rezultă că în anul școlar 1967/1968 au ocupat posturi didactice, prin cumul, numai în învățămîntul superior, peste 3 400 de cadre, din care peste 1 600 cu funcții de bază în afara acestuia.în București, oraș cu veche tradiție universitară, s-a ajuns ca peste 27 la sută din numărul posturilor didactice universitare (fără posturile de preparatori) să fie o- cupate prin cumul, dintre care peste 1 300 să fie deținute de persoane care au funcția de bază în aite sectoare de activitate. Trebuie remarcat că multe din funcțiile cumulate au apărut ca urmare a supraîncărcării inutile a programelor de învățămînt.Se poate oare justifica o asemenea situație prin lipsa de cadre ? Sînt convins că nimeni dintre dumneavoastră nu se îndoiește de faptul că din cele peste 250 000 de cadre cu studii superioare formate la școala socialismului s-ar fi putut găsi oameni suficient de capabili care să asigure cu succes completarea celor cîteva mii de funcțiuni ocupate astăzi prin cumul în învățămîntul superior și în activitatea științifică, de pildă, dacă factorii de răspundere din aceste sectoare s-ar fi ocupat cu perseverență și fermitate de rezolvarea unei astfel de probleme de interes major.Practicarea și extinderea continuă a cumulului de funcții remunerate au împiedicat formarea și promovarea a numeroase cadre tinere, bine pregătite din punct de vedere profesional și științific, au permis slăbirea preocupării, mai ales în domeniul învățământului și științei, pentru înfăptuirea unei politici de perspectivă în domeniul selecționării, formării și promovării cadrelor pentru asigurarea din timp și cu grijă a schimbului de mîine, obligație de prim ordin a oricărei societăți, care dorește să-și asigure perpetuarea și progresul, și cu atît' mai mult a societății socialiste care-și are drumul larg deschis spre viitor.Practicarea și extinderea cumulului de funcții remunerate prezintă un pericol pentru societate toomai pentru că oferă conducerilor organelor centrale soluții comode, dar cu totul momentane și nesatisfăcătoare pentru acoperirea unor nevoi de cadre în instituțiile subordonate, precum și pentru că, avînd în vedere cîștigurile exagerate posibile de realizat pe a- ceastă cale, constituie un stimulent pentru mulți din cei ce cumulează de a se opune, conștient sau inconștient, la promovarea în funcțiile respective a altor cadre capabile.’ Iată de ce proiectul de lege ce v-a fost prezentat prevede desființarea, în termen de 90 de zile de la adoptarea lui, a cumulului de funcții remunerate. Din lege reiese că acel ce cumulează două sau mai multe funcții de conducere, tehni- co-administrative și de specialitate, în condițiile în care se simte îp stare și dorește să le îndeplinească, iar organizațiile respective sînt de acord cu aceasta, le poate îndeplini în continuare,1 optînd însă, în termen de 30 de zile, pentru unul dintre salariile cuvenite pentru exercitarea uneia din funcții.Totodată, avînd în vedere faptul că, prin excepție, pot exista sectoare și locuri de muncă în care atjt 1 teresele societății, cît și dorința unor specialiști coincid, în ce privește prestarea unei munci peste programul de lucru, ' proiectul de lege prevede posibilitatea rezolvării unor astfel de cazuri prin hotărîri ale Consiliului de Miniștri, nlaxa ■lucrătorilor respectivi făcîndu-se 

după numărul de ore de muncă prestate sau în raport de lucrările efectuate. Pentru această muncă lucrătorii nu vor fi considerați ca angajați permanenți, iar plata a- cesteia nu va avea caracter de salariu pentru o a doua funcție.Se va ajunge în acest fel ca fiecare lucrător să aibă asigurat, așa cum e firesc, un singur loc de muncă în calitate de angajat permanent, remunerat cu un singur salariu, exercitarea unei alte munci după programul de lucru constituind o‘ excepție și nu o practică curentă și cu caracter de masă cu nimic justificată, așa cum este acum.
Tovarăși deputați,Proiectul de lege este o expresie a faptului că socialismul, fiind împotriva egalitarismului mic- burghez, este totodată și împotriva lipsei de proporții rezonabile în repartiția veniturilor, concepția sa în acest domeniu fiind enunțată în principiul „de la fiecare după ca-
Raportul
economico - financiare 
și Comisiei juridice, 

prezentat de deputatul 
Ion CristoloveanuComisia economico-financiară și- Comisia juridică, întrunite în ședință comujiă în ziua de 17 iunie 1968, au dezbătut proiectul de lege pentru reglementarea unor condiții de remunerare a salariaților care îndeplinesc funcții de conducere, tehnico-administrative și de specialitate.Proiectul de lege se încadrează în principiile fundamentale ale Constituției noastre, potrivit căreia fiecărui cetățean i se asigură posibilitatea de a desfășura, potrivit pregătirii sale, o activitate în domeniul economic, administrativ, social sau cultural, remunerată după calitatea și cantitatea ei. Pe linia acestui principiu constituțional nu-și are justificare remunerarea unor indemnizații nelegate de muncă. De aceea, în proiectul de lege prezentat se prevede că orice formă de retribuire trebuie să corespundă unei munci socialmente utile efectiv prestate.Urmărind aplicarea consecventă a acestui principiu, proiectul de lege prevede desființarea, pe de o parte, a indemnizațiilor nelegate de muncă, iar pe de altă parte a cumulului în funcțiuni. Astfel, fiecare angajat va primi un singur salariu, în funcție de nivelul său

CUVÎNTUL DEPUTATULUI
TUDOR IONESCU

în cîteva cuvinte mă voi referi la cumulul în învățămîntul superior și în cercetarea științifică.In învățămîntul superior, cumulul, justificat în oarecare măsură în trecut, datorită lipsei de cadre, constituie azi o frînă atît în procesul de ridicare continuă a nivelului învățămîntului, cît și în procesul de formare a cadrelor didactice de nădejde.Categoria de cumularzi cu o jumătate de normă în învățămîntul superior frinează azi progresul învățămîntului, îngreunează ascensiunea cadrelor capabile, dedicate trup și suflet catedrei, laboratorului. seminarului, bibliotecii.Cadrul didactic cu o jumătate de normă în învățămîntul superior nu se poate integra efectiv în atmosfera specifică și în condițiile de muncă ale catedrei.; laboratorului, clinicii, atelierului, bibliotecii universitare. Rămîne străin sau aproape străin de preocupările științifice ale disciplinei, mărginindu-se la executarea corectă — desigur — dar puțin eficientă adesea, a obligațiilor de orar și program, cerute de jumătatea sa de normă.Altă formă de cumul, cumulul interior, în învățămîntul superior — o normă și jumătate, două norme uneori. în cadrul aceleiași facultăți ori chiar în cadrul aceleiași catedre — este mai dăunător. Supus u- nor obligații didactice sporite, cumulardul din această categorie neglijează inerent munca continuă și sistematică de documentare în specialitate, preocupările permanente de cercetare, direcțiile de orientare a activității științifice în specialitate. Astfel că, după cîțiva ani de asemenea activitate, adesea cumulardul nu mai este capabil să devină un cadru didactic destoinic, dublat de un cercetător științific capabil, atribute indispensabile ținui cadru universitar.Cumulul în domeniul cercetării 

pacitățile sale, fiecăruia după munca sa“. Acesta este spiritul ce străbate de la un capăt la altul textul proiectului de lege prezentat.Măsurile prevăzute prin acest proiect de lege fac parte, așa cum reiese din expunerea făcută de tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta plenară a Comitetului Central al partidului, din ansamblul de preocupări ale partidului și guvernului nostru pentru dezvoltarea democrației socialiste — care, fiind cea mai înaltă formă de democrație cunoscută în istorie, nu poate fi numai o democrație politică, ci și una economică și socială. Ele constituie o nouă dovadă a aplicării consecvente a principiilor repartiției și eticii socialiste în practica relațiilor sociale, un nou jalon pe drumul promovării cu energie a acestei orientări pe deplin înțelese .și însușite de popor.îmi exprim convingerea că Marea Adunare Națională va adopta proiectul de lege și că aceasta va fi primită cu satisfacție de întreaga opinie publică din țara noastră.
Comisiei

de pregătire profesională, întinderea răspunderii și natura sarcinilor încredințate.Termenul în care cumulul de funcții remunerate urmează să i'ie desființat este de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii. An- gajații care se găsesc în această situație pot. opta pentru unul dintre salariile funcțiilor cumulate în termen de 30 de zile de>la data intrării în vigoare a prezentei legi.In cazuri excepționale, justificate de necesități economice și sociale, proiectul de lege autorizează Consiliul de Miniștri să stabilească sectoare de activitate în care anumite categorii de salariați vor putea efectua peste programul de lucru o altă muncă, aceasta urmînd să fie remunerată fie cu ora, fie în raport de lucrările executate.Constatînd că reglementarea propusă corespunde cerințelor societății noastre în actuala etapă de dezvoltare a țării și asigură condiții tot mai bune pentru promovarea cadrelor tinere în funcții de conducere tehnico-administrative și de specialitate, Comisia economico-financiară și Comisia juridică recomandă Marii Adunări Naționale adoptarea sub formă de lege a proiectului prezentat.

științifice prezintă încoveniente sporite.Este clar deci că desființarea cumulului în domeniul cercetării științifice va reda cercetării cadrele dispersate în preocupări infructuoase și va consolida unele sectoare anemiate datorită anomaliei cumulului în cercetare.Țin să relev o anomalie gravă în domeniul proiectării. Pornind de la adevărul, verificat în practică, că proiectarea desprinsă de cercetare se reduce de cele mai multe ori la o simplă muncă de copiere, de reproducere a unor teme depășite de progresul tehnic, constatăm că, invers de ceea ce ar fi normal, unele institute de proiectare se dezvoltă disproporționat în raport cu institutele tehnologice de cercetare.Fenomenul acesta de gigantism în proiectare este activat și amplificat de cumul. Socotesc că ar fi foarte edificator să se facă o investigație privind efectele cumulului și în institutele de proiectări. Numărul orelor de lucru efectuate pentru întocmirea unor proiecte- cu infinități de detalii inutile, numărul de ore suplimentare, numărul impresionant de jumătăți și sferturi de normă, atribuite a- proape tuturor salariaților acestor gigantice instituții de proiectare, provo.acă cheltuieli neîntemeiate, păgubitoare, creează și întrețin o tendință nesănătoasă de încărcare a proiectelor cu material inutil, dar... plătit.Pentru eficiența muncii de proiectare este necesar să se coreleze armonic cercetarea cu proiectarea, pe principiul lucriilui în colective mixte de cercetare-proiectarc, cu utilizarea eficientă a tuturor elementelor capabile. Aplicarea strictă a principiului recompensei după eficiența în .producție a rezultatelor va fructifica eforturile a- cestei munci și va scuti economia

să

ridic următoarea problemă. In proiectul de lege se prevede la articolul I, alineatul 2, că „desființarea acestei indemnizații nelegate de muncă se va face pe măsura introducerii noului sistem de salarizare, în care sînt prevăzute indemnizațiile care corespund muncii efectiv prestate".țfșalonarea în acest fel a aplicării măsurii de desființare a indemnizațiilor respective nu este potrivită, întrucît aceasta înseamnă- ca unor angajați să li se retragă a- ceastă indemnizație de pe acum, pentru că a și început aplicarea noului sistem de salarizare în întreprinderile respective, iar alții vor primi în continuare încă un an aceste indemnizații, cu atît mai mult cu cît ele nu sînt legate de salariu.Propun să se suprime de la alineatul II al art. 1 cuvintele „pe măsura aplicării noului sistem de salarizare" și să fie înlocuite cu „începînd de la 1 iulie 1968",
DEPUTATULUI 
LIVESCUsupune un contact permanent cu tinerii învățăcei, l-a toate formele lor de studii și de viață. Spre cinstea învățămîntului nostru superior, marea majoritate a personalului didactic își îndeplinește această menire la nivelul necesar, cu nețărmurit devotament. Cei mai mulți dintre profesorii noștri petrec o mare parte din timpul zilei în laboratoare sau în biblioteci.Dacă definim în acest cadru largul orizont de activitate al unui membru al corpului didactic universitar și răspunderea iui în ce privește formarea intelectuală și/ educarea studenților, ca și participarea la activitatea de cercetare științifică, apar ca evidente greutățile pe care le creează învățămîn- tului persoanele ce ocupă posturi în cumul. Activitatea acestora se restrînge la efectuarea obligațiilor cu caracter pur didactic, pentru că, în mod obiectiv, n-au materialmente timpul de a da mai mult învățămîntului, față de cerințele puse în fața școlii noastre. Califi- cîndu-1 pentru trecut ca un „rău necesar", consider că în situația de astăzi cumulul nu numai că impietează asupra calității învățămîntului, dar constituie și o piedică pentru atragerea tinerelor elemente valoroase spre funcția de educator. Analizele făcute pe teren la unele institute, în ce privește sarcinile ce revin Ministerului învățămîntului și instituțiilor de învățămînt superior pentru înlăturarea cumulu- - lui, au arătat că aceste sarcini sînt pe deplin și imediat realizabile.Pentru crearea de condiții corespunzătoare în vederea atragerii specialiștilor valoroși spre învățămîntul superior, prin repartizarea absolvenților școlilor superioare, sau prin concurs, și întrucît ocuparea posturilor de acest gen nu .se poate realiza la nivelul corespunzător decît numai pe plan național, consider că este necesară o corelare a importantelor măsuri privind desființarea cumulului cu cele care reglementează obținerea de spațiu locativ în centrele urbane în care sînt amplasate universitățile și institutele noastre de învățămînt superior.Sînt convins că aplicarea prevederilor proiectului de lege va avea drept efect întărirea activității in- structiv-educative și științifice a membrilor corpului nostru didactic, va stimula capacitatea lor de activitate creatoare în folosul dezvoltării învățămîntului superior.

. DEPUTATEI 
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tre veniturile salariaților, restabilind astfel un principiu fundamental al eticii socialiste, dar, în mod evident, să împiedice pe viitor irosirea capacității productive a unor cadre de înaltă calificare prin dispersarea activității lor pe două sau mai multe planuri paralele, lucru care, desigur, duce la imposibilitatea împlinirii totale a fiecărei sarcini asumate.Nu o dată am asistat la mărturisirile unor distinși oameni de știință, eminenți specialiști tehniqi și administrativi, a unor artiști de valoare care simțeau că nu pot da întreaga lor măsură pe planul profesiunii lor — lucru ce atît pentru ei, dar în primul rînd pentru colectivitate este esențial — din cauză că și-au asumat munci paralele, de conducere sau de altă natură, oare îi împiedică să se concentreze în stricta lor specialitate pentru a cărei pregătire și perfectă cunoaștere și-au consacrat adesea o bună parte din viață în studii și cercetări.Noul proiect de lege va asigura pe viitor, lucru atît de necesar stadiului actual de dezvoltare a societății noastre, promovarea omului potrivit la locul potrivit.In ceea ce privește.desființarea actualelor indemnizații și adaosuri nelegate de muncă, mi se pare e- chitabil și conform unei înalte etici morale ca deținerea unei distincții — semn al aprecierii și considerației — să fie onorifică și desprinsă de orice semnificație materială.

națională de multe și grele pagube.Problema cumululpi în general și cu deosebire a cumulului în cercetare, proiectare și în învățămîntul superior își găsește soluția eficientă în proiectul de lege supus azi dezbaterii noastre.Pentru respectarea principiului „om potrivit la loc potrivit", proiectul de lege prevede la art. 4 că „în cazuri excepționale, prin hotărîri ale Consiliului de Miniștri, se pot stabili, în funcție de cerințele economiei și ale altor domenii de activitate socială, sectoare ale acestora în care unele categorii de salariați vor putea efectua, peste programul de lucru, o altă muncă remunerată cu ora, sau în raport cu' lucrările executate".Proiectul de lege prevede pe bună dreptate înlăturarea indemnizațiilor care nu sînt, legate de o muncă efectiv prestată, prevedere cu care sînt pe deplin de acord. Doresc în legătură cu aceasta
CUVÎNTUL

JEAN
Plenara din 19 iunie a C.C. al Partidului Comunist Român a aprobat în legătură cu salariile și veniturile o serie de măsuri menite să promoveze în continuare principiile de dreptate și. echitate socială ce caracterizează orînduirea noastră. îmi exprim întreaga adeziune față de soluțiile sintetizate în cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu.Măsurile preconizate de recenta plenară în chestiunea indemnizațiilor pentru titluri științifice și onorifice și cu privire la funcțiile salarizate în situația de cumul, măsuri incluse în prezentul proiect de lege, sînt fundamentate pe principiul de înalt sens etic, potrivit căruia munca este și trebuie să fie unica sursă de venituri materiale.In ce privește cumulul, admițînd cu toată convingerea principiul potrivit căruia orice remunerare trebuie să se refere la o muncă prestată la un anumit nivel, într-o anumită cantitate și la o anumită calitate, măsurile preconizate de desființarea salarizării pentru funcția în cumul își găsesc o deplină justificare și din punct de vedere al învățămîntului. De asemenea, în cazul titlurilor științifice, care sînt acordate pentru eforturi apreciabile de perfecționare a calificării, sau al titlurilor onorifice, care constituie o consacrare a unor înalte merite de activitate în domeniul de specialitate. acestea devin, în momentul în care sînt remunerate în sine, independent de cantitatea și calitatea muncii depuse, un criteriu izolat, contrar sistemului general.Profesiunea didactică implică o înaltă responsabilitate socială și în același timp o completă dedicare a- cestei nobile misiuni de formare a tinerelor generații. Profesiunea didactică cuprinde, pe lîngă transmiterea unui ansamblu de cunoștințe teoretice și aplicative la nivelul ultimelor realizări ale științei și tehnicii, formarea prin acțiuni educative a deprinderilor legate de munca socială a viitorilor specialiști, formarea caracterului acestora ca oameni ai vremilor noastre, legați trainic de tot ce se construiește, și care asigură viitorul poporului și al țării. Munca științifică personală, este în același timp singura care dă cadrelor didactice superioare autoritatea de a se prezenta în fața studenților și de a-i influența spiritual, de a-i orienta în formarea lor. Munca didactică pre-

CUVÎNTUL 
DINAEste remarcabilă știința cu care conducerea de partid și de stat a delimitat întotdeauna ceea ce este perimat de ceea ce trebuie să se afirme ca nou. După cum este meritorie1 și capacitatea poporului nostru de arii receptiv Ja toate transformările morale, la toate prefacerile economice și sociale impuse de condițiile în care se desfășoară procesul dezvoltării societății noastre socialiste.Și aceasta pentru că interesul colectivității și spiritul responsabilității primează asupra tuturor considerentelor străine de principiile socialiste. Iar nimic nu poate fi mai străin de aceste principii decît închistarea în aceleași vechi tipare, „imobilismul" care este potrivnic’ însăși noțiunii de progres.De aceea am luat cunoștință cu interes de prezentul proiect de lege, care, prin reglementările ce le prevede, tinde nu numai să elimine un sistem de remunerare necorespunzător stadiului actual de dezvoltare a societății și economiei noastre socialiste, dar își propune să determine și o corelație mai justă între om și munca lui, creînd condițiile optime pentru ca eficiența acestei munci’ să fie maximă.Preconizînd acordarea unui singur salariu corespunzător nivelului „de pregătire, a gradului de răspun- ■ dere și a complexității sarcinilor încredințate, așa cum se arată în expunerea de motive, proiectul de lege tinde să elimine un numai ujiele .disproporții ne justificate în-

Consider însă că această desființare trebuie să fie coroborată cu introducerea treptată a noului sistem de salarizare, prevedere care mi se pare mai echitabilă decît propunerea făcută de tovarășul deputat Tudor Ionescu.Fiind întru totul de acord cu prevederile referitoare la desființarea indemnizațiilor și adaosurilor nelegate de muncă, îmi permit totuși să fac o propunere.Există o categorie de pensionari care beneficiază în prezent de astfel de indemnizații '— fruntași de
CUVÎNTUL DEPUTATULUI

DUMITRU STANAm citit cu deosebită atenție cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la recenta plenară a Comitetului Central al Partidului Comunist Român. Pentru mine, cît și pentru tovarășii mei de muncă din cadrul colectivului uzinei „Grivița roșie", expunerea secretarului general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român a constituit un prilej de profundă satisfacție. In acest document, de o deosebită însemnătate pentru dezvoltarea ulterioară a societății ' noastre socialiste, este relevată din nou importanța respectării unui principiu de bază al orînduirii noastre, principiul retribuției socialiste, conform căruia fiecare om este răsplătit după cantitatea și calitatea muncii sale, după contribuția pe care o aduce în mod efectiv la valorile materiale și spirituale create de întregul popor.Avînd în vedere recomandările recentei plenare a Comitetului Central, proiectul de lege supus dezbaterii și aprobării noastre vine să completeze, să perfecționeze aplicarea cît mai riguroasă a principiului socialist care proclamă deviza : de la fiecare după posibilitățile sale, fiecăruia după munca sa. Proiectul de lege vine, cred, în mod fericit să pună capăt unor anomalii flagrante, legate de plata unor sume suplimentare, de foartp .multe ori destul de importante, însă nedeterminate de efectuarea unei munci concrete, precum și cumulului de funcții.La uzina „Grivița roșie", <le exemplu, un număr însemnat de ingineri care lucrează în cadrul
CUVffliTUL DEPUTATULUI 

REMUS
In acțiunea de aplicare a hotă- rîrilor Congresului al IX-lea al P.C.R. și ale Conferinței Naționale a partidului. Consiliul de Miniștri 

a aprobat un nou sistem de salarizare, care urmează să fie generalizat după ce eventual va fi fost îmbunătățit, la sfîrșitul unei perioade experimentale. Ținînd seamă de condițiile actuale, evoluate față de cele din trecut, sistemul prevede o corelație strînsă între salarii și realizările în muncă, un raport mai echitabil și stimulator între salariile diferitelor categorii de salariați și pe diferitele ramuri de activitate, cu menținerea remunerării diferențiate după gradul de complexitate sau de calificare a muncii și după importanța ei socială.Sîntem chemați să întregim astăzi aceste măsuri printr-o lege de îmbunătățire în continuare a aplicării principiului socialist de repartiție, spre a stimula ridicarea și perfecționarea pe mai departe și cît mni grabnică a producției noastre în toate sectoarele de activitate economică și social-cultu- ra’ă.Dar snorirea cît mai rapidă a producției și ridicarea cît mai grabnică a calității ei presupun omul cu pregătirea potrivită la locul potrivit — precum și cointeresarea lui în muncă, materială și morală. Orice folosire a unui om cu o calificare superioară într-o sarcină care nu o reclamă constituie o pierdere prin risipă de forță de muncă, iar orice folosire a unui om cu o calificare insuficientă pentru activitatea ce i se încredințează constituie o pierdere prin încetineala și coborîrea nivelului realizărilor pe care le poate obține în muncă. De aceea, societatea a instituționa- lizat, pe măsura nevoilor, specializarea tot mai înaintată și trepte de calificare tot mai înalte, de care are nevoie în condițiile din ce în ce mai complexe ale vieții sociale contemporane.încadrarea omului potrivit la locul potrivit fiind cea mai eficientă pentru dezvoltarea cît mai rapidă, continuă și multilaterală a forțelor de producție, trebuie ca dispozițiile legale să promoveze a- ceastă încadrare.Dacă analizăm așezarea salariilor "statornicită în prezent în țara noastră constatăm că ea respectă principiile de care am vorbit, pentru .toate titlurile de calificare, pînă la cele două trepte ale titlului de doctor, pentru care nu ie respectă. Intr-adevăr, de o parte, așezarea actuală nu cuprinde funcțiuni ce nu sînt prevăzute spre a fi ocupate de licențiați sau doctoranți care nu au’ titlul de doctor. De altă parte, ele prevăd pentru purtătorii acestui titlu de calificare și spe- 

prestigiu ai vieții noastre științifice și artistice — dar care nu ar putea beneficia nici de avantajele viitorului sistem de salarizare și nici de indemnizația actuală, fapt care le-ar impune o restrîngere simțitoare a nivelului lor de trai, la o vîrstă înaintată, ceea ce desigur nu este în intenția legiuitorului. Propun ca problemele acestei categorii de pensionari să facă o- biectul unor reglementări aparte, ținîndu-se seama de meritele lor deosebite din trecut.

uzinei îndeplinesc în același timp, prin cumul remunerat, funcția de profesor la școala profesională din cadrul aceleiași uzine. Acest lucru este făcut de cele mai multe ori pe seama orelor de producție efectivă, cînd inginerii părăsesc locul de muncă înaintea acoperirii orelor legale de program. De aici, în mod firesc, este prejudiciat bunul mers al producției cît și procesul de învățămînt profesional, cadrele didactice cumularde, în marea lor majoritate, desfășurînd această activitate nu din pasiune pentru catedră și munca de instruire a viitorilor muncitori calificați. ci din - interese pur materiale. Vreau să arăt totodată că în alte întreprinderi din Capitală și din țară posturi de instructori pentru formațiile artistice de amatori sînt ocupate prin cumul remunerat de artiști ai unor formații profesioniste, avînd drept consecință, și aici, o activitate artistică superficială.Cred că este bine, din toate punctele de vedere, ca, potrivit prevederilor prezentului proiect de lege, în termen de 90 de zile, Ministerul învățămîntului și ministerele de resort să analizeze cu atenție situațiile existente în toate întreprinderile din țară, astfel ca pînă la deschiderea noului an de învățămînt profesional această lege să-și găsească deplină aplicabilitate.Considerînd că proiectul de lege vine să reglementeze neajunsurile semnalate cît și să contribuie la o cît mai justă aplicare a principiului1 socialist al repartiției, declar că îl voi vota cu toată convingerea.
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RĂDULEȚ
cializare o componentă fixă a salariului, independentă de funcțiunea pe care o ocupă, o indemnizație lipsită de corelație cu munca prestată. Această anomalie a dispozițiilor legale actuale trebuie suprimată, pentru că nu stimulează pe purtătorii treptelor titlului de doctor nici să ocupe funcțiunile de mai mare răspundere, pentru care au fost pregătiți, și nici să realizeze o eficiență mai mare a muncii lor.Articolul întîi al proiectului de lege pe care-1 discutăm prevede suprimarea nu numai justificată, cl și necesară a acestei anomalii. Măsura trebuie completată însă cu statornicirea de funcțiuni prevăzute a fi ocupate în mod normal de doctori și a unei scăderi proporționale, adică în corelație cu munca, a salariului normal al acestor funcțiuni, pentru cei ce le ocupă fără a avea doctoratul.Dispozițiile legale actuale, a spus în continuare vorbitorul, prevăd realizarea unor venituri curente, pe toată viața, legate numai de constatarea succeselor' în munca din trecut. Aceste venituri curente nu sînt deci corelate neîncetat cu munca curentă ce se prestează — și, odată obținute, pot să nu mai fie stimulatoare. Indemnizațiile pe viață legate de titlul sau distincția de om de știință emerit sau de profesor emerit, sau de artist emerit, sînt exemple de astfel de venituri curențe lipsite de concordanță cu principiul socialist de repartiție, un fel de rente viagere. Proiectul de lege propune deci pe bună dreptate suprimarea indemnizațiilor neîegate de muncă, pe măsura aplicării noului sistem de salarizare. Rămîne ca legiuitorul să aprecieze în viitor dacă sistemul premial, aplicat o singură dată pentru totdeauna la acordarea unor astfel de titluri și distincții, nu ar constitui un stimulent suficient pentru străduința de a le obține.în perioada în care am dus lipsă de cadre calificate în anumite sectoare — a spus vorbitorul — statul nostru a acceptat și a remunerat funcțiuni cumulate de o a- ceeași persoană. Ținînd seamă de faptul că astăzi dispunem de numeroase elemente de valoare, formate prin eforturile noastre din ultimele două decenii și capabile să facă față în majoritatea zdrobitoare a funcțiunilor devenite libere prin limitarea cumulului de funcțiuni retribuite, proiectul de lege prevede pe bună dreptate suprimarea lui după trecerea unui termen de tranziție de 90 de zile de la intrarea în vigoare a noii legi.
(Continuare în pag. a V-a)
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Formarea și specializarea de cadre nu reclamă însă aceeași durată în toate sectoarele de activitate. Ea este deosebit de lungă, de ordinul unui deceniu, pentru cercetare — și în special pentru cercetarea fundamentală. De aceea mulți specialiști de cea mai înaltă calificare cumulează funcțiuni în cercetare cu funcțiuni din afara ei, chiar din învățămîntul superior. Numeroși din acești specialiști nu vor putea fi înlocuiți în termenul stabilit de lege prin cadre destul de bine pregătite și spre a nu pune sub semnul întrebării îndeplinirea sarcinilor de plan, ale cercetării pe anul în curs, inclusiv a sarcinilor prevăzute în planul de stat, propun ca problema cumulului între exterior și cercetare, unde ducem încă lipsă de cercetători formați, să intre explicit printre excepțiile prevăzute de ultimul articol al proiectului de lege. De ase-

menea, propun să se reconsidere, în lumina înaintării operației de înlăturare progresivă a cumulului în cercetare, planurile de cercetare elaborate pentru fiecare din, anii viitori, cu grijă specială pentru cercetarea fundamentală, unde dificultățile înlocuirii vor fi mai mari, pentru ca pe baza noii legi să se poată statornici condiții de continuare neîntreruptă a cercetării în sectoarele considerate de Consiliul Național al Cercetării Științifice ca neapărat necesare — și care ar rămîne altfel descoperite.Cu aceste propuneri în vederea sporirii eficienței măsurilor prevăzute de proiectul de lege pe care sîntem chemați să-l discutăm și șă-1 votăm declar că voi vota pentru adoptarea lui, convins că voi contribui astfel, alături de ceilalți deputați, la realizarea unui cadru legal de mare însemnătate pentru desăvîrșirea construcției socialiste în patria noastră.

ridicate în cursul dezbaterii

CUVÎNTUL DEPUTATULUI
i ILIE cîșuProlectul de lege pentru reglementarea unor condiții de remunerare a salariaților care îndeplinesc funcții de conducere, tehnico- administrative sau de specialitate, supus dezbaterii și aprobării noastre, completează în mod echitabil celelalte măsuri aplicate sau în curs de aplicare, în vederea perfecționării principiului socialist al repartiției după cantitatea și calitatea muncii efectiv prestate.în cuvîntarea sa la recenta plenară a C.C. al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta că „de-a lungul anilor în sistemul nostru de retribuție s-au încetățenit o serie de forme străine principiului socialist al repartiției după cantitatea și, calitatea muncii, care îmbracă în ultimă instanță aspectul unor anomalii atît de ordin economic, cît și social și etic“. Nu se poate să nu recunoaștem necesitatea lichidării acestor anomalii, generate de plata unor indemnizații, uneori destul de substanțiale, dar nelegate de prestarea unei munci efective — precum și a cumulului de funcții remunerat.Sînt convins că aplicarea prevederilor acestei legi' constituie nu numai un act de echitate, dar, ceea ce mi se pare deosebit de important, va duce în mod sigur la o mai rapidă formare și promovare a unor cadre tinere, precum și la folosirea mai eficientă a tuturor cadrelor de specialitate.în legătură cu cumulul de funcții, doresc să arăt că, după 20 de ani de eforturi stăruitoare pentru pregătirea și formarea cadrelor necesare tuturor domeniilor de activitate, nu se mai poate vorbi la noi despre o lipsă acută de cadre, ci mai degrabă de folosirea lor ineficientă, în funcții minore, fără perspective, funcțiile de răspundere și de perspectivă fiind în unele locuri blocate de cumularzi. De a- semenea, consider că moda cumulului de funcții a generat multe lipsuri în ceea ce privește planificarea pregătirii cadrelor pe ansamblul economiei.

Este un fapt că în prezent sînt domenii de activitate unde lichidarea totală a cumulului de funcții va crea, cel puțin în perioada de început, greutăți. Mă refer în primul rînd la învățămîntul profesional, mediu tehnic și de maiștri, unde pentru unele obiecte cum ar fi : tehnologia meseriilor, electrotehnica, desen tehnic și altele se folosesc aproape în exclusivitate ingineri cumularzi. Dintr-un studiu efectuat la două grupuri școlare profesionale din județul Prahova a reieșit că circa 60—70 la sută din cadrele didactice au funcții de bază în întreprinderi, pres- tînd ore la catedră atît în timpul programului, cît și în afara lui.Ridic această problemă întrucît s-au întîmpinat unele greutăți chiar cu ocazia aplicării Hotărîrii Comitetului Central al partidului și a Consiliului de Miniștri privind reglementarea programului ■de lucru, greutăți legale mai ales de existența așa-zisei „munci nenormate", care îngreunează evidența recuperării orelor prestate în învățămîntul profesional.O situație cu totul deosebită în ce privește cumulul de funcții există în întreprinderile care organizează cursuri de calificare de scurtă durată, unde cadrele didactice sînt în exclusivitate specialiști din întreprinderi. De aceea găsesc că prevederea din lege care acordă Consiliului de Miniștri dreptul de a aproba derogări în cazuri excepționale este binevenită.Este necesar însă ca Ministerul învățămîntului și ministerele de resort să analizeze cu temeinicie fiecare situație în parte și să-i găsească soluție pînă la deschiderea noului an școlar. De asemenea, consider necesar ca Comitetul de Stat pentru Problemele de Organizare și Salarizare, împreună cu celelalte organe interesate, să analizeze și să găsească soluții pentru funcțiile cu muncă nenormată, mai ales în Sectoarele în care se lucrează în trei schimburi.

Aș dori, în numele Consiliului de Miniștri, să răspund la cîteva din problemele ridicate de tovarășii deputați care au luat cuvîn- tul în legătură cu proiectul de lege prezentat. Declarîndu-se de acord cu proiectul de lege, mai mulți vorbitori au făcut o serie de propuneri. /Astfel, tovarășul deputat acad. Remus Răduleț a ridicat problema ca, o dată cu desființarea indemnizației de doctor în științe, să se asigure ca anumite funcții care cer o calificare și o pregătire științifică deosebită să nu poată fi încredințate decît celor care dețin titluri științifice.Cu prilejul elaborării măsurilor cuprinse în proiectul de lege, con-, ducerea de partid și de stat a e- xaminat multilateral toate aspectele și implicațiile pe care le poate avea adoptarea legii. în . acest cadru s-a stabilit ca linie de o- rientare pentru alcătuirea noului sistem de salarizare tocmai principiul ca anumite posturi de conducere în activitatea economică, dar mai ales științifică, didactică, să nu poată fi ocupate în viitor decît de cei care dețin sau vor obține titluri științifice — doctor sau doctor docent. Mai mult decît atît, deoarece și în activitatea e- conomică, chiar în întreprinderi, există cadre care dețin asemenea titluri, și care de regulă sînt mai bine pregătite, mai bine calificate decît cei care nu le dețin, sistemul de salarizare care se experi- ' .. ’ J ca deținăto-

deosebit de importante ale creației științifice, artistice, literare. Se are în vedere ca, în afara salariului care se acordă pentru funcțiile îndeplinite, cadrele să poată fi stimulate în raport ou valoarea lucrărilor științifice, literare, artistice pe care le înfăptuiesc.Tovarășa deputată Dina Cocea a ridicat problema oamenilor de care în momentul de față nu sînt salariați, ci pensionari și

foarea precizare : „Noul a- 
gregat siderurgic de la Hune
doara constituie o realizare de 
prestigiu a țării noastre, avînd 
caracteristici tehnico-econo- 
mice competitive pe plan

întreaga sarcină de laminare 
a combinatului hunedorean. 
Utilajele din import, cit și 
cele produse de uzinele con
structoare de mașini din țara 
noastră .sînt de bună calitate,

gafă. Caracterizînd-o, Ing, 
VASILE VĂZDĂUȚEANU, din 
partea 
spunea i

o-

r

mentează prevede rii titlului de doctor sau absolvenții învățămîntului post-universitar să. aibă prioritate la promovarea în funcții de conducere, dacă dovedesc capacități organizatorice, dar mai ales să aibă posibilitatea de a fi trecuți în gradații superioare ale funcției respective cu o reducere de stagiu, chiar înaintea altora, în cazul cînd din numărul total al candidaților la această promovare există cadre care posedă- titluri altele care nu le posedă.Atenția conducerii de partid de stat față de stimulentele ce acordă acelor care studiază, se perfecționează • și obțin titluri științifice este exprimată și în hotărî- rea Consiliului de Mihiștrj care se ' aplică experimental. Fără îndoială, aici se încadrează implicit sugestia făcută de tovarășul Răduleț ca în cazul cînd unele funcții care cer cadre cu titluri științifice sînt o- cupate de oameni fără asemenea titluri, să se prevadă acordarea ținui salariu mai redus. Acest lucru este firesc, și chiar în prezent a- colo unde unele cadre nu au pregătirea corespunzătoare nomenclatorului de funcțiuni, ele primesc un salariu cu 5—10 la sută mai redus. Aceasta este corespunzător principiului retribuției potrivit cu cantitatea, calitatea, pregătirea răspunderea socială a muncii puse.O altă problemă ridicată de varășul aoad. Remus Răduleț

ȘiȘi se

Și de-to- 
a fost aceea a eventualei acordări a unor premii o singură dată, în momentul cînd cineva obține o consacrare științifică, un titlu științific. Desigur, propunerea mai trebuie încă examinată. N-aș putea să dau un răspuns precis la această problemă. Pot spune că a- ceasta se încadrează în preocupările conducerii de, partid și de stat pentru a asigura stimularea obținerii unor rezultate cit mai bune în muncă, inclusiv în domeniile

artă mai 
____________ ,________________ care prin pensia pe care o au nu dispun de venituri sufioiente pentru a-și asigura condiții corespunzătoare de viață.în legătură cu aceasta, doresc să spun că potrivit noii legi a pensiilor, pensiile, nefiind plafonate, sînt în general cu mult mai mari decît în trecut. AstfeL, pentru cei oare în condițiile activității dinainte de pensionare au avut un salariu mare, pensia este corespunzătoare, deci suficient de ridicată. Desigur, există oameni de artă, de știință, care au ieșit la pensie cu mulți ani în urmă și cărora nu li se a- plică legea actuală a pensiilor și deci au venituri mai mici. Trebuie să vă spun că conducerea de partid și de stat a dezbătut a- ceastă problemă. Examinînd, de la caz la caz, situația nu numai a artiștilor, ci și a oamenilor de știință și a altor oameni de valoare din țara noastră care datorită viratei se află în afara activității, se are în vedere să li se asigure condiții corespunzătoare de viață.Tovarășul deputat Tudor Ionescu 
a făcut propunerea, la alineatul' 2 al articolului I al proiectului de lege, ca termenul de desființare a indemnizațiilor nelegate de muncă să fie apropiat. în proiectul de lege se prevede ca aceasta să se facă pe măsura introducerii noului sistem de salarizare. Asoultînd cu atenție argumentarea tov. deputat Ionescu, ni se pare că are dreptate. Realitatea este că, pe de o parte, indemnizațiile nu sînt legate de muncă și nici' de salariu. Ca atare nu au de ce să fie coroborate cu introducerea sistemului de salarizare. Pe de altă parte, ar apărea un element de inechitate, întrucît de fapt unora trebuie să li se retragă această indemnizație pentru titlul de doctor în' științe imediat, deoarece acti-; vează în acele întreprinderi unde sistemul s-a și aplicat, iar altora .să li se mențină această indemnizație pînă în toamna anului viitor, cînd s-a prevăzut aplicai ea noului sistem de salarizare în ultima ramură a economiei naționale. Mi se pare, de aceea, și di.ntr-un motiv și dintr-altul, că este bine să se accepte acest amendament cu privire la desființarea indemnizațiilor respective începînd de la 1 iulie 1968.Tovarășul Ilie Cîșu a pus problema reglementării muncii nenormate. Aceasta nu face obiectul prezentei legi. îmi permit însă să spun că fără îndoială va trebui să ținem seama de ea pentru că, a- vînd stabilit un program de lucru, trebuie stabilit, și ce se va întîmpia în caz că oamenii sînt solicitați și doresc să activeze în afara acestui program. Pe de altă parte, acei care au fost socotiți și pînă acum ca avînd muncă nenormată — este vorba de oameni cu funcții de conducere — au avut și au un salariu corespunzător a- cestor funcții care solicită mai multe eforturi decît altele.

Cu cîteva zile în urmă s-a 
anunțat că bățrîna și mereu 
tînăra vatră siderurgică a 
țării de la Hunedoara și-a îm
bogățit „zestrea" tehnică cu 
încă un agregat modern — 

. Blumingul de 1 300 mm. Pur- 
tînd pecetea unei înalte teh
nicități, acest important
biectiv al planului cincinal a 
fost construit într-un timp re- • 
cord și a intrat în funcțiune, 
în probe tehnologice la cald, 
cu trei luni mai devreme față 
de prevederile planului.

— După părerea mea, ne 
spunea tov. MIRCEA CIO- 
RAPC1U, inginer-șef coordo
nator al întreprinderii de con
strucții siderurgice Hunedoa
ra, oamenii noștri care, în 
decursul anilor, și-au încrus
tat în beton și fier o vastă 
biografie de constructori ac
tivi, au trecut cu succes exa
menul dificil al ridicării Blu- 
mingulifi 1 300. Au fost re
zolvate din „mers" multe pro
bleme complicate impuse de 
complexitatea utilajelor și in
stalațiilor. Un 
putem considera 
de 
de
11 luni. Eficiența economi
că ? S-au creat premisele 
obținerii încă din acest an a 
unui spor de circa 750 000 
tone laminate. Graficul rețea, 
metodă modernă de condu
cere a lucrărilor pe șantiere, 
a adunat aici, într-o simbioză 
fericită, toate meseriile legate 
de noțiunea de constructor : 
începînd de la betonișfil 
fundațiilor, instalatorii și mon- 
torii agregatelor și terminînd 
cu electroniștii, meserie apă
rută pentru prima dată pe 
șantierele hunedorene.

Așadar, eforturile construc
torilor hunedoreni au fost în
cununate de deplin succes. 
Primul lingou de oțel incan
descent necalmat a și trecut 
prin caja noului laminor. Ai
doma unor navigatori încer
cați, manevranfii Nicolae Ti
miș și Aurel Ștefan, aflați la 
pupitrele de comandă ale 
postului principal, au dat ast
fel semnalul începerii, marii 
„călătorii" a celor 3 milioa
ne tone lingouri, cît va repre
zenta în'-final. capacitatea a- 
nuală a lui „1 300".

Tov. ing. • FOLTIȘCA 
FRANCISC, director gene
ral în Ministerul Industriei 
Metalurgice, prezent la acest 
eveniment, ne-a făcut urmă-

record îl 
termenul 

efectuare 'a lucrărilor 
montaj — în numai

I

I

funcții de conducere, telmico-admihistrative5 7

In legătură cu punerea în funcțiune înainte de 
termen, în probe tehnologice la cald, a laminorului 
Bluming de 1 300 mm de la Hunedoara, constructorii 
și siderurgiștii de aici au trimis o telegramă

COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROM

Tovarășului secretar general 
NICOLAE’ CEAUȘESCU

Aplicînd neabătut în viață programul măreț de 
Înflorire continuă a patriei noastre socialiste — se 
spune în telegramă — siderurgiștii și constructorii 
hunedoreni adaugă la zestrea siderurgiei românești 
unul din obiectivele principale ale planului cincinal, 
laminorul Bluming de 1300 mm.

Muncind cu entuziasm și abnegație, mobilizîndu-șl 
toată energia și talentul creator, colectivul între
prinderii de construcții siderurgice Hunedoara șl 
colectivul Combinatului siderurgic Hunedoara, ca 
beneficiar, au rezolvat cu pricepere și au găsit so
luții tehnice adecvate pentru grăbirea ritmului de 
execuție, reușind să asigure punerea în funcțiune, 
în probe tehnologice la cald, a laminorului cu trei 
luni înainte de termenul prevăzut prin planul de 
stat. în întreaga perioadă de execuție a acestui com
plex și modern agregat al siderurgiei noastre am 
primit un sprijin permanent și deosebit de prețios 
din partea conducerii de partid și de stat, a orga
nelor județene și locale de partid, ceea ce a permis 
învingerea tuturor greutăților și a constituit un 
factor de stimulare și coeziune a energiei și price
perii colectivului de constructori.

O dată cu punerea în funcțiune, în probe tehno
logice la cald, a laminorului Bluming de 1 300 mm, 
se spune în telegramă, colectivele de constructori 
și siderurgiști hunedoreni mulțumesc din toată 
inima conducerii partidului și statului, dumnea
voastră personal tovarășe Nicolae Ceaușescu, pen
tru grija permanentă ce o purtați dezvoltării in
dustriei siderurgice.

Victoria repurtată de către constructorii hunedo
reni ne însuflețește să ne concentrăm cu șl mai 
multă hotărîre eforturile și capacitatea pentru în
făptuirea altor obiective importante destinate pro
ducției de oțel, cum sînt noile cuptoare electrice de 
mare capacitate, lucrările de extindere, ajustajele 
și altele pe care le vom pune în funcțiune înainte 
de termenele stabilite. Preluînd în probe tehnolo
gice noul laminor Bluming, care prin caracteristicile 
sale tehnice se situează în fruntea agregatelor in
dustriale ale Hunedoarei, siderurgiștii hunedoreni 
vă asigură că vor munci neobosit pentru atingerea 
în cel mai scurt timp a parametrilor proiectați, adu- 
cînd prin aceasta o contribuție sporită la dezvoltarea 
și înflorirea economiei noastre socialiste, la ridica
rea bunăstării întregului popor.

european. Prin proiect, capa
citatea anuală de laminare 

. este de 3 milioane tone lin
gouri. De altfel, în mod trep
tat, acest agregat va prelua

ceea ce dă garanția atingerii 
într-un timp scurt a parame
trilor proiectați".

„Zestrea" tehnică a noului 
laminor este deosebit de bo-

beneficiarului, ne 
„Ca urmare a 

eforturilor partidului și sta
tului pentru dezvoltarea conti
nuă a siderurgiei, noul la
minor de 1 300 mm de la 
Hunedoara este complet au
tomatizat. Întregul program de 
lucru se dirijează cu ajutorul 
unui puternic calculator elec
tronic, care constituie utilajul 
nr. 1 al laminorului. Datorită 
gradului înalt de automati
zare, deservirea agregatelor 
e asigurată cu puțini oameni, 
iar efortul fizic al acestora 
se reduce la o simplă urmă- 

• rire a parametrilor de func
ționare de la pupitrele de 
comandă. Dar nu trebuie scă
pată din vedere caja, consi
derată ca fiind „inima* aces-' 
tui agregat și care este ac
ționată de un motor princi
pal, cu o forță de 10 000 CP. 
Cele 8 cuptoare, 
lule de încălzire, 
Tigler de mare 
transfercarul sînt 
utilaje moderne 
Blumingul de 1 300 mm în 
fruntea agregatelor siderur
gice de la Hunedoara. In ce 
ne privește noi, siderurgiștii, 
ne vom strădui să exploatăm 
acest agregat cu maximum de 
eficiență pentru economia na? 
jională".

...Străbați hala Industrială, 
bine dimensionată, înconju
rată de silueta argintie a pe
reților în care s-au încorpo
rat aproape 8 000 mp de gea
muri armate și tablă cutată. 
Admiri agregatele moderne 
ale laminorului care amplifică 
rodnicia eforturilor siderurgiș- 
tilor hunedoreni, antrenați în 
marea bătălie pentru a da pa
triei cantități sporite de me
tal. Numai în acest an, ei 
trebuie să producă cu circa 
180 000 tone metal mai mult 
decît realizările anului trecut. 
O filă de început a acestui 
demaraj siderurgia a și fost 
înscrisă prin laminarea primu
lui lingou de oțel la Blumin
gul de 1 300 mm, eveniment 
care a marcat încheierea cu 
succes a unei lucrări de mare 
anvergură, prevăzută de do
cumentele Congresului al IX- 
lea al 
acum 
țării.

cu 16 ce- 
macaralela 
capacitate, 

alte cîteva 
ce situează

partidului și statornicită 
pe harta industrială a

Ion MANEA

în Republica Socialistă România dreptul la muncă este garantat de Constituția țării, fiecărui cetățean asigurîndu-i-se posibilitatea de a desfășura, potrivit pregătirii și aptitudinilor sale, o activitate utilă în domeniul economic, științific, cultural, social și administrativ, remunerată după cantitatea și calitatea ei.într-o anumită perioadă, pentru acoperirea nevoilor de cadre de specialitate, a fost necesară utilizarea cumulului de funcții' remunerate. în prezent, cînd asigurarea ■ cu cadre calificate a tuturor sectoarelor de activitate s-a îmbunătățit, menținerea cumulului remunerat nu mai este îndreptățită, această practică devenind totodată o piedică în promovarea cadrelor tinere în funcții de conducere, tehnico- administrative și de specialitate.în același timp, unii salariați care beneficiază de diverse indemnizații și adausuri nelegate de

muncă față de munca
și de specialitateobțin venituri exagerate participarea lor efectivă la societății.Cumulul de funcții remunerate și plata indemnizațiilor nelegate de muncă generează disproporții nejustificate din punct de vedere social între veniturile diferitelor categorii/de salariați, ceea ce contravine eticii societății socialiste.Aplicarea consecventă a criteriilor socialiste de repartiție impune ca orice retribuire să corespundă unei munci socialmente utile, efectiv prestate, iar fiecare angajat să aibă o singură funcție remunerată, primind un singur salariu, corespunzător cu nivelul său de pregătire, cu gradul de răspundere și cu complexitatea sarcinilor încredințate.în scopul înlăturării neajunsurilor existente în ce privește plata unor indemnizații și adausuri nelegate de muncă și al reglementării drepturilor’ de salarii cuvenite sa-

lariațilof care îndeplinesc concomitent mai multe funcții de conducere, tehnico-administrative sau de specialitate, Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România adoptă prezenta lege.Art. 1. — Orice formă de retribuire trebuie să corespundă unei munci socialmente utile, efectiv prestate.Indemnizațiile nelegate de muncă se desființează pe data de 1 iulie 1968. Se vor menține numai indemnizațiile care constituie elemente componente ale sistemului de salarizare, fiind legate nemijlocit des prestarea toare.Art. 2. — Angajații, de locul retribuție pentru funcțiile îndeplinite în organizațiile economice, administrative, științifice și social- culturale, un singur salariu. în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se

unei munci corespunză-indiferentde muncă, pot primi ca

desființează orice cumul de funcții remunerate.Art. 3. — Angajații care exercită concomitent două sau mai multe funcții de conducere, tehni- co-administrative și de specialitate vor putea opta, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, pentru unul dintre, salariile prevăzute la funcțiile îndeplinite.Art. 4. — în cazuri excepționale, prin hotărîri ale Consiliului de Miniștri, se pot stabili, în funcție de cerințele economiei, ale cercetării științifice și ale altor domenii de activitate socială, sectoare ale a- cestora în care unele categorii de salariați, proprii sau din alte ramuri, vor putea efectua peste programul de lucru o altă muncă, remunerată cu ora sau în raport cu lucrările executate';Art. 5. — Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă orice dispoziții contrare.

Caja laminorului Bluming de 1 300 mm de la HunedoaraFoto : M. Andreescu
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La nivelul 
parametrilor 
proiectațiUn nou obiectiv de mare capacitate de la Combinatul de cauciuc sintetic din orașul pe- trochimiștilor de ,pe Valea Tro- tușului — instalația de fenol și acetonă din cadrul fabricii de produse chimice — și-a a- tiiis înainte de termen para- taetrii proiectați. Ca urmare a reducerii consumurilor specifice și a recuperării de către noua instalație a unor substanțe, volumul producției a- nuale a combinatului crește cu 4 500 tone fenol și cu 3 000 tone acetonă, ridieîndu-se valoarea indicatorului ției globale cu circa oane lei. Prin intrarea țiune a instalației de acetonă, calitatea

produc- 74 mili- în func- fenol șl acestordouă produse a cunoscut o substanțială îmbunătățire, în- cadrîndu-se în normele de largă circulație internațională, fapt ce a dus și la utilizarea lor eficientă în procesele de fabricație a coloranților, lacurilor și vopselelor superioare, cît și a fibrelor sintetice.(Agerpxes)

Ao îndeplinit phoul pe semestrul 8Colectivul Uzinei chimico-meta- 
lurgice din Copșa Mică a realizat planul de producție pe primul semestru al acestui an înainte de termenul prevăzut. La acest succes au contribuit depășirea parametrilor proiectați la noile instalații date în exploatare, perfecționarea fluxurilor de fabricație, utilizarea completă a timpului de lucru, întărirea disciplinei în producție șl alte măsuri tehnico-organizatorice luate în întreprindere.De la începutul anului și pînă acum, la uzina din Copșa Mică productivitatea muncii a sporit cu 7 la sută, s-au obținut economii suplimentare la prețul de cost de aproape 9 milioane lei și beneficii peste plan de 12 milioane lei. De

asemenea, au fost depășite prevederile planului de export.
Uzina do reparații dîn Timișoara a realizat planul producției globale pe primul semestru al anului, în acetjstă perioadă, ca urmare a sporirii productivității muncii, prin extinderea mecanizării unor operațiuni de asamblare și montaj, u- zina a produs de două ori mai multe piese de schimb pentru mașini agricole și cu 65 la sută mai multe piese de schimb pentru tractoare. Au fost, de asemenea, executate și livrate, înainte de termen, zeci de mii de piese, instalații și utilaje pentru irigații.
Silvicultorii din Județul Muroș 

și-au îndeplinit înainte de termen

sarcinile de plan pe primul semestru din acest an. De la începutul anului și pînă în prezent a fost pus în valoare un volum de masă lemnoasă însumînd 431 000 mc, cu 90 000 mc peste prevederile planului.
Flota maritimă comercială a țării și-a îndeplinit înainte de termen planul pe primul semestru al anului. La transporturile de mărfuri, planul la zi a fost depășit cu 8,7 la sută, iar cel valutar cu peste 8 la sută.O contribuție importantă la acest succes au adus echipajele mineralierelor „Reșița' și „Carpați', ale cargourilor „Timișoara’, „Roman*, „Tg. Mureș*, „Predeal*, „Sinaia* și altele. (Agerpres)
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LA UNIVERSITATEA 
CRAIOVEANĂ

Cadrele didactice de la Universita
tea din Craiova au dezbătut vineri, 
intr-o însuflețită adunare, documen
tele plenarei C.C. al P.C.R. din 19 iu
nie a.c. In cuvîntul lor, numeroși vor
bitori și-au exprimat profunda ade-, 
ziune fată de măsurile adoptate- de 
plenară, deplinul lor acord cu politica 
partidului îndreptată spre înfăptuirea 
celor mai mărețe idealuri ale poporu
lui nostru, spre înflorirea materială și 
spirituală a patriei, dezvoltarea conti
nuă a societății noastre pe calea de
mocrației și progresului.

Prof. dr. Marius Preda, confe
rențiarii dr. Petru Hamburg, Ma
rius Popescu, Ion Comes, pre
cum și alți participant la discuții 
au relevat -în cuvîntul lor că legarea 
retribuției direct de cantitatea și car 
litatea muncii prestate va contribui 
la îmbunătățirea conținutului învă- 
țămîntului, la dezvoltarea activității 
de cercetare, de formare și promo
vare a cadrelor tinere, la îmbunătă
țirea muncii de educație în rîndul 
studenților.

„Sistemul cumulului, care a dus la 
apariția unor salariați cu venituri 
exagerat de mari, ce nu corespund 
contribuției lor efective la dezvolta
rea economiei și culturii, Ia progre
sul societății noastre — a subliniat, 
între altele, prof. Ion Maxim — ge
nerează <r serie de aspecte negative 
care contravin principiului de repar
tiție socialistă.

A luat apoi cuvîntul tov. Gh. Pe
trescu, prim-secretar al Comitetu
lui județean Dolj al P.C.R., președin
tele consiliului popular provizoriu ju
dețean, care a scos în evidență im
portanța deosebită a măsurilor adop
tate de recenta plenară a Comitetului 
Central, îndatoririle ce revin cadre
lor didactice din î-nvățămîntul supe
rior craiovean pentru transpunerea în 
viață a acestor sarcini.

In telegrama trimisă, la sfîrșitul 
adunării, Comitetului Central al 
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
personal, participants la adunare 
scriu printre altele :

„Ne declarăm întru totul de acord 
cu hotărîrile adoptate de recenta ple
nară a C.C. al P.C.R. Subscriem la 
desființarea cumulului de funcții, care 
pentru dezvoltarea actuală a învăță- 
mîntului constituie o serioasă piedică, 
conducînd la superficialitate, la frî- 
narea promovării' cadrelor tinere și 
valoroase, la nevalorificarea întregu
lui potențial științific al cadrelor di
dactice. Sîntem de asemenea întru 
totul de acord cu desființarea indem
nizațiilor acordate pe viață în virtu
tea unor titluri și distincții științifi
ce, remunerația de acest fel fiind în 
contradicție cu normele de echitate 
și etică socialistă.

încrezători în politica științifică, 
realistă a partidului nostru, comu
niștii, cadrele didactice de la Uni
versitatea din Craiova asigură Comi
tetul Central, pe dumneavoastră per
sonal, tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că-și vor pune și în viitor întreaga 
lor capacitate și energie în slujba 
dezvoltării și perfecționării învăță- 
mîntului superior, înfăptuirii idealu
rilor scumpe poporului român, că vor 
contribui prin eforturi neobosite la 
îndeplinirea mărețului program ela
borat de Congresul al IX-lea al 
P.C.R.11.

LA UNIVERSITATEA
„AL. I. CUZA" 

DIN IAȘI

(Urmare din pag. I)

plenară problemelor învățămîntului 
și culturii. „Dacă luăm în calcul nu
mai faptul că anual statul acordă 
peste 8 miliarde lei învățămîntului 
— a spus vorbitorul — ne dăm sea
ma că se face o investiție serioasă, 
care dă un avînt fără precedent și o 
nouă fizionomie patriei noastre. Am 
reținut din lucrările plenarei, de a- 
semenea, ca fiind foarte importantă, 
concepția echitabilă și logică care stă. 
la baza noului sistem de salarizare11.

Referindu-se la noul sistem de re
tribuție a celor ce muncesc în dome
niul învățămîntului, științei, al acti
vității artistice, precum și la lichi
darea remunerării titlurilor didacti
ce, prof. dr. docent Gheorghe 
Gheorghiev, decanul Facultății de 
matematică, a spus : „Subscriu din 
toată inima la noua așezare a princi
piilor de salarizare în strictă confor
mitate cu principiul socialist al re
partiției după muncă" și și-a expri
mat totala adeziune față de măsura 
luață de conducerea partidului ca un 
om să fie retribuit cu un singur sa
lariu, iar Indemnizațiile ce se acor
dau pînă acum pe viață pentru titlu
rile științifice, didactice sau artistice 
să fie desființate.

Prof. dr. Vasile Ababi, preșe
dintele Comisiei teritoriale de coor
donare a activității științifice, a spus : 
„După părerea mea, titlul științific 
trebuie să constituie o recompensă 
morală a cercetătorului sau a cadru
lui didactic, o atestare a valorii sale 
pe care societatea o acordă acelor 
care își pun serviciile și întreaga lor 
capacitate de muncă în slujba pro
gresului și propășirii sociale. în con
dițiile de pînă acum titlul științific 
remunerat cu indemnizații pe viață 
ducea la automulțumire și nu mai in
spira elan în activitatea viitoare, 
în ceea ce privește desființarea cu
mulului, ca unul care lucrez de peste 
20 de ani în învățămîntul superior, 
împărtășesc cu toată sinceritatea 
constatarea făcută în această înde
lungată perioadă de activitate că 
cumulul a reprezentat în ultima 
vreme unul din cele mai mari ne
ajunsuri ale învățămîntului nostru 
superior11.

La aceste anomalii cu repercusiuni 
în sistemul de retribuție s-a referit 
și conf. dr. Vasile Arvinte. „Mă
surile adoptate de recenta plena
ră sînt menite să promoveze ideile 
dreptății și echității sociale în so
cietatea noastră socialistă. Exprimîn- 
du-mi adeziunea față de noile mă
suri, sînt convins că și în domeniul 
activității intelectuale ele vor con
tribui Ia stimularea celor mai va
loroase cadre didactice și cercetători 
în crearea unor lucrări științifice, ar
tistice și didactice de cea mai ridicată 
calitate11.

Apreciind măsurile adoptate de re
centa plenară ca fiind consacrate 
stimulării și afirmării omului care 
muncește, conf. dr. Mihai Todo- 
sia a subliniat, între altele: „Esen
țial în noul sistem de salarizare este 
asigurarea unor legături organice 
între veniturile . țării și contribuția 
pe care o aduce fiecare salariat la 

activitatea economică și social-cultu- 
rală. Consider că acest principiu este 
de natură să asigure acea echitate 
socială pentru care au luptat de-a 
lungul anilor generații de socialiști 
și comuniști. Aceasta nu dxclude, ci, 
dimpotrivă, presupune o diferențiere 
a salariilor, care însă trebuie să țină 
seama de condițiile concrete ale sta
diului dezvoltării economice â țării 
noastre, de mărimea venitului națio
nal și a fondului de consum. Sub
scriu la măsurile adoptate, măsuri 
care ne stimulează să depunem o ac
tivitate mai susținută de pregătire a 
noilor cadre de intelectuali, cît și la o 
activitate științifică și cultural-artis- 
tică de o mai mare valoare11.

în încheierea discuțiilor a luat cu
vîntul tov. Miu Dobrescu, care a 
subliniat faptul că hotărîrile recentei 
plenare a C.C. al P.C.R. vizează apli
carea nealterată a unor principii ce 
guvernează societatea noastră socia
listă — unul dintre acestea consti- 
tuindu-1 și retribuția după cantitatea 
și calitatea muncii, după contribuția 
fiecăruia la valorile create de între
gul popor.

Participanții la adunare au adop
tat în unanimitate textul unei tele
grame adresată C.C. al P.C.R., to
varășului Nicolae Ceaușescu, în 
care se spune : „Cadrele didactice ale 
Universității „Al. I. Cuza“ din Iași, 
luînd cunoștință de lucrările plena
rei C.C. al P.C.R. din 19 iunie a. c„ 
își exprimă deplina lor adeziune fată 
de măsurile inițiate de conducerea 
partidului și statului privind îmbu
nătățirea continuă a sistemului re
tribuției în societatea noastră socia
listă, în scopul ridicării bunăstării 
materiale și spirituale a oamenilor 
muncii și al afirmării jsrincipiului e- 
chității sociale în toata plenitudinea 
lui.

Ne exprimăm convingerea unani
mă că prin perfectionarea perma
nentă a activității didactice și știin
țifice, cu forțele intelectuale de care 
dispunem vom reuși să înlăturăm 
cumulul de funcții remunerate, 
creînd astfel posibilitatea ca fiecare 
cadru didactic să-și valorifice la 
maximum puterea de muncă și de 
creație, spre binele și propășirea în
vățămîntului și științei. Ne angajăm 
față de conducerea partidului, perso
nal fată de dv.. stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să înfăptuim 
neabătut mărețele sarcini puse în 
fața slujitorilor școlii superioare de 
către Congresul al IX-lea și Con
ferința Națională a partidului11.

LA UNIVERSITATEA 
„BABEȘ - BOLYAI'1 

DIN CLUJ
(Urmare din pag. I)

artistice, sportive reprezintă un semn 
de cinstire și prețuire, o apreciere a 
capacităților creatoare.. Personal sînt 
de acord cu renunțarea la remunera
rea titlurilor. Cumulul a fost o vre
me, aș zice, un rău necesar, datorită 
lipsei de cadre de specialitate în anu
mite domenii. Acum avem cadre for- 
mațe și deci cumulul nu-și mai gă
sește justificare11.

Prof. Gheorghe Marcu, deca
nul Facultății de chimie, a spus prin
tre altele : „Lucrările plenarei sînt 
de mare interes pentru întregul nos

tru popor. O parte din măsurile a- 
doptate ne privesc în mod direct. In 
actuala etapă a dezvolțării socialiste, 
înlăturarea cumulului se impune ca 
o necesitate pentru a se deschide 
cîmp larg de afirmare unui număr 
cît mai mare de cadre, în special 
tinere. Remunerarea titlurilor ono
rifice constituie un alt anacronism, 
un element de inechitate, un izvor de 
automulțumire, inerție. Titlurile 
științifice constituie semnul unei 
înalte prețuiri pentru contribuția va
loroasă adusă la dezvoltarea econo
miei și culturii. Recompensa nu tre
buie să fie de ordin material pentru 
că nu stimulează continua perfecțio
nare11.

Prof. Andrei Dancsuly, prorector 
al Universității : „Măsurile elabo
rate de plenară se încadrează 
în principiile generale privind îmbu
nătățirea sistemului de aplicare a 
principiului socialist de retribuție 
după cantitatea și calitatea muncii. 
Noul sistem de salarizare va însemna 
un puternic stimulent, o cale realistă 
de afirmare. Este justificată măsura 
de a se lichida cumulul. Oricît de ca
pabil ar fi cineva, nu poate satisfăce 
cerințele mai multor posturi deodată, 
cu aceeași intensitate și competență. 
Sînt întru totul de acord cu desfiin
țarea remunerației de titluri și retri
buția muncii propriu-zise, creației 
științifice și artistice după valoarea 
lor11.

Prof. univ. Ștefan Pascu, de
canul Facultății de istorie-filozofie, 
membru corespondent al Academiei : 
„Presa de ieri ne-a adus la cunoștință 
măsuri de mare importanță pentru 
perfecționarea vieții noastre sociale, 
pentru reglementarea unor situații 
care se cereau rezolvate. Lichidarea 
remunerării titlurilor nu scade va
loarea lor. Acestea rămîn ceea ce 
trebuie să fie, adică o înaltă apre
ciere acordată muncii. Oamenii de 
știință vor munci cu aceeași sîrguință 
și pasiune ca . și pînă acum. Hotărî
rile plenarei precizează că toți oame
nii de știință și cultură vor avea asi
gurate condiții bune pentru continua
rea activității. Valoarea acestei acti
vități va fi criteriul de apreciere11.

Conf. Zacheu Matic, decanul Fa
cultății de științe naturale a Insti
tutului pedagogic, și-a exprimat, de 
asemenea, deplina adeziune la hotă
rîrile plenarei.

In încheiere a luat cuvîntul tov.. 
Aurel Duca, prim-secretar al co
mitatului județean de partid, pre
ședintele Consiliului popular provi
zoriu al județului Cluj.

Participanții la adunarea activului 
de partid al Universității au adresat 
o telegramă C.C. al P.C.R., tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. în care se 
spune printre altele :

Corpul profesoral al Universității 
„Babeș-Bolyai" din Cluj a luat cu
noștință cu adîncă satisfacție de lu
crările plenarei C.C. al partidului, 
lucrări ce exprimă convingător grija 
și sentimentul de răspundere, proprii 
partidului comuniștilor, pentru desti
nele României socialiste.

Principiile sacre ale muncii, con
vingerea că activitatea de- cercetare 
și educare trebuie răsplătită potrivit 
criteriilor fundamentale ale societă
ții socialiste, realizarea idealurilor 
democrației socialiste în formele ple
nare ale vieții noastre sociale ne de
termină să ne afirmăm adeziunea la 
măsurile adoptate. Socialismul, înlă- 
turînd exploatarea omului de către 
om, repune munca în drepturile sale, 
presupune participarea fiecăruia la 
eforturile comune ale societății după 
posibilități și retribuirea după mun

că măsurată prin cantitatea și cali
tatea sa. Lichidarea cumulului de 
funcții remunerate cu ' salariu fix și 
lichidarea indemnizațiilor acordate 
pe viață pentru diferite titluri ono
rifice sînt măsuri care, înlăturînd 
unele anomalii de ordin economic, 
social și etic, vor duce la consolida
rea normelor proprii orînduirii so
cialiste.

încredințăm C.C. al partidului, pe 
dumneavoastră, tovarășe Ceaușescu, 
că membrii corpului didactic, îm
preună cu toți ceilalți slifjitori ai 
Universității clujene, români, ma
ghiari și de alte naționalități, vor 
consacra toată energia și capacitatea 
lor de muncă înfloririi continue și 
afirmării tot mai puternice a. Româ
niei socialiste.

LA INSTITUTUL 
DE ENERGETICĂ 
AL ACADEMIEI

(Urmare din pag. I)

zSău efectiv la crearea de bunuri mate
riale și spirituale în societate? Or, 
existența unor anomalii în ce privește 
condițiile de remunerare a salariați- 
lor care îndeplinesc funcții de con
ducere, tehnico-administrative și de 
specialitate umbreau acest principiu 
și spiritul adine de dreptate socială 
ce caracterizează poporul român. A- 
cordarea unor indemnizații perma
nente, pe viață, persoanelor cu titluri 
științifice, artistice, sportive nu re
prezenta altceva decît o rentă viage
ră, complet străină eticii socia
liste. După cum este evident că și 
cumulul de funcții remunerate — da
torită rigorilor activității științifice 
din zilele noastre, care solicită în a- 
ceeași măsură timp, efort, concentra
re, perseverență, activitate practică 
și organizatorică — nu permite unui 
om, oricît de capabil ar fi el, să-și 
îndeplinească cu reală eficiență sarci
nile. Valoarea socială excepțională a 
hotărîrilor recentei plenare rezidă 
tocmai în faptul că afirmă cu deo
sebită tărie și claritate principii de 
înaltă etică și echitate socială, a că
ror aplicare este de natură să im
pulsioneze mersul înainte al țării 
noastre.

Dr. ing. Ecaterina Arie, șefă de 
laborator, arăta că propria sa expe
riență îi dovedește cît de mult au 
răspuns unor necesități reale măsu
rile stabilite de partid. Ritmul acce
lerat de dezvoltare a forțelor de 
producție ale țării, exigențele mereu 
sporite ale activității de cercetare 
pretind o preocupare permanentă 
pentru perfecționarea cunoștințelor. 
Titlul de doctor ntf’trebuie să fie 

’un punct ilferminus aL acestei munci 
ndbîle,.1'ci,- dimpotrivă, un’starte re .., 
rost are, în acest caz, remunerarea 
din partea societății și pe viață, 
chiar, a unui titlu care îți atestă o 
astfel de calitate ?

Posed titlul de doctor-docent obți
nut în străinătate și am făcut cu
noștință, de asemenea, la fața locului 
cu activitatea științifică de cerce
tare, de specialitate din cîteva țări 
care s-au afirmat în știința mondială 
— spunea academicianul Aurel Avra- 
mescu. Dar în nici una din aceste 
țări nu am întîlnit sistemul de remu
nerare viageră a titlurilor științifice, 

considerate de cei ce le posedau ca 
o afirmare socială a posibilităților 
lor de cercetători, ca o potență, do
vadă — recunoscută — de înscriere 
în pleiada celor ce-și constituie 
drept țel suprem al vieții, minunata 
misiune de a servi prin munca lor 
științei, dezvoltării, progresului. Este 
evident că rezultatele originale, noi, 
ale cercetării științifice trebuie să se 
bucure de drepturi materiale potri
vit valorii lor sociale.

Dr. ing. Constantin Haiduc, cerce
tător principal, se referea în cuvîn
tul său la justețea profundă a elimi
nării cumulului remunerat din acti
vitatea cadrelor de specialiști. Astăzi, 
cînd într-o activitate de cercetare 
factorul timp capătă valori extra
ordinare, cum pot fi oare posibile, 
menținînd rezultatele, ruperea unor 
ore prețioase din timpul datorat 
funcției și dublarea acesteia cu o 
altă muncă reclamînd probleme la 
fel de pretențioase ? Răspunsul meu 
la această chestiune este hotărît ne
gativ. Eliminarea cumulului permite 
cercetătorilor valoroși, talentați, chiar 
dacă sînt mai tineri, ocuparea unor 
posturi de răspundere — poziție la 
care rezultatele lor îi îndreptățeso 
eu prisosință.

„Sîntem convinși — se scrie în 
telegrama adoptată, într-o atmosferă 
de puternic entuziasm, de către a- 
dunare și trimisă Comitetului Cen
tral al partidului, personal tovară
șului Nicolae Ceaușescu — că des
ființarea remunerării titlurilor și 
distincțiilor științifice, precum și a 
cumulului de funcții, în paralel cu 
acțiunea de recompensare în func
ție de valoarea rezultatelor obținute 
în munca de cercetare, vor permite 
concentrarea întregului efort crea
tor al colectivului asupra rezolvării 
obiectivelor noastre de cercetare, 
ceea ce se 'va reflecta în ridicareă 
nivelului lucrărilor științifice. Ne ex
primăm ferma hotărîre și asigurăm 
conducerea partidului nostru că nu 
ne vom precupeți energia și puterea 
de muncă pentru creșterea continuă 
a contribuției cercetării științifice la 
dezvoltarea energeticii tării noastre, 
la creșterea prestigiului științei ro
mânești".

LA INSTITUTUL 
POLITEHNIC

DIN BUCUREȘTI
(Urmare din pag. I)

creșterea forțelor productive ale 
societății,- la crearea celor mai bune 
condiții de activitate în toate do
meniile vieții sociale. Intre acestea 
se înscriu și cunoscutele directive 
privind dezvoltarea șl .perfecționa- 

! rea? învățămîntului de toate gradele 
din țara noastră. De asemenea, mă
surile privitoare la întărirea lega
lității și dezvoltarea democrației so
cialiste, la aplicarea cu consecvență 
și eficiență a principiului socialist 
al retribuției după cantitatea și ca
litatea muncii efectiv prestate. în
lăturînd unele anomalii și abateri de 
la acest principiu — cum sînt -cu
mulul remunerat, retribuirea viage
ră a titlurilor științifice și onorifice, 
independent de contribuția concretă 
la activitatea socială — aceste mă
suri corespund unor cerințe obiec
tive ale mersului înainte al orîn- 

duirii noastre socialiste, aduc un 
punct de vedere profund imoral și 
drept în raporturile dintre membrii 
societății noastre, stimulează parti
ciparea fiecăruia la creșterea avu
ției naționale. Pe planul activității 
didactico-științifice, măsurile stabili
te de plenară au semnificații și mai 
largi, permițînd o angajare directă a 
oamenilor școlii, cu toată competența 
și capacitatea lor creatoare, la rezol
varea problemelor concrete ale per
fecționării învățămîntului".

în cuvîntul lor, prof. dr. ing. Io
sif Tripșa și prof. dr. ing. Ale
xandru Fransua, exprimîndu-și de
plina adeziune la măsurile elabo
rate de partid, au subliniat pe larg 
neajunsurile pe care le produce cu
mulul funcțiilor didactice în învă- 
țămîntul superior, cerința ca fiecare 
cadru didactic să lucreze direct cu 
studenții săi, acordînd cea mai mare 
grijă pregătirii și desfășurării între
gii activități didactice și educative 
pe care sînt chemați s-o îndepli
nească cu cele mai bune rezultate 
pentru sooietate.

Deolarîndu-și completa adeziune la 
hotărîrile recentei plenare a Comite
tului Central, prof. dr. ing. Gh. 
Cabtianu, membru corespondent, al 
Academiei, s-a referit la semni
ficația pe care o au pentru societatea 
noastră măsurile stabilite de plebară, 
arătînd că ele sînt menite să asigure 
o participare intensă la activitatea 
social-economică a tuturor cetățeni
lor, potrivit pregătirii și aptitudi
nilor individuale.

In încheiere, participanții la adu
nare au adoptat cu însuflețite aplau
ze o telegramă adresată C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
în care printre altele, se spune: 
„Cadrele didactice ale Institutului 
politehnic din București își mani
festă totala lor adeziune față de 
măsurile adoptate de recenta plenară

. a C.C. al P.C.R.
Plenara C.C. al P.C.R. a arătat cu 

claritate căile de urmat pentru 
curmarea unor anomalii și lichida
rea unor anacronisme, pentru în
tronarea și generalizarea unor rela
ții de înaltă etică între membrii so
cietății în scopul înfloririi depline a 
personalității umane.

Cadrele didactice văd în măsurile 
propuse pentru desființarea cumulu
lui remunerat și a indemnizațiilor 
fixe pe viață grija vădită a parti
dului nostru ca societatea româneas
că să asigure promovarea a tot ce 
este mai valoros, să afirme nestin
gherit capacitatea umană, să pună 
pe primul plan ca suprem criteriu 
de apreciere a omului, munca și 
creația sa entuziastă închinată țării.

Ne exprimăm convingerea fermă 
că perfecționarea formelor de re
munerare a activității didactice și 
științifice pe baza principiilor noas
tre socialiste va permite o mai bună 
selecție a valorilor, o recompensare 
mai justă a talentului, a capacității 
și efortului, a rezultatelor muncii.

Asigurăm conducerea partidu
lui nostru drag că vom munci 
neobosit, cu abnegație și devo
tament, pentru, continua ridicare 
a nivelului activității noastre didac
tice, științifice și educative, pentru 
formarea unor specialiști valoroși 
care să-și aducă din plin contribu
ția la ridicarea României pe noi 
trepte ale progresului și civilizației".

LA UZINELE
„23 AUGUST"

Un climat favorabil desfășurării 
forțelor creatoare ale poporului

.—1--------------------------- --------------------------------------------------

V. V. PROTOPOPESCU 
prof. univ. doctor docent la Academia de studii economice

Sistemul de măsuri stabilit de ple
nara C.C. al P.C.R. privind necesitatea 
unei retribuții cit mai juste în.socie
tatea noastră — pe baza principiului 
socialist de repartiție după cantitatea și 
calitatea muncii — ne oferă prilejul de 
a face cîteva reflecții pe marginea ce
lor mai de seamă probleme care stau 
astăzi în fafa noastră.

Eforturile imporiante depuse pînă 
«cum pentru dezvoltarea producției, 
pentru întărirea ^potențialului material 
al țării, lupfa dusă pe toate planurile 
penfru ridicarea eficienței nu-și pof 
găsi, după părerea mea, o împlinire 
perfectă fără perfecționarea sistemului 
de retribuție, domeniu deosebit de im
portant de manifestare a noilor rapor
turi sociale statornicite în patria noas
tră.

Cuvînfarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în cadrul plenarei pune pu
ternic în lumină semnificația deosebită 
a activităților economice și social-cul- 
turale, necesitatea îmbinării armonioa
se a intereselor individuale cu cele ge
nerale și justa legătură, organică, ce 
trebuie să existe între veniturile sala- 
riafilor și atribuțiile lor concrete în 
producția materială și spirituală a socie
tății noastre. O așezare economică și 
socială fundamentată pe aportul efec
tiv al indivizilor din toate sectoarele 
de activitate și pe o remunerație cores
punzătoare însoțită și de o cointeresare 
riguroasă asigură climatul favorabil 
desfășurării plenare a tuturor forțelor 
creatoare ale poporului în opera de e- 
dificare socialistă a țării, de ridicare a 
nivelului de trai al oamenilor muncii.

După cum se știe, programul de mă
suri elaborat de Conferința Națională a 
partidului vizează o serie de perfetfio- 
nări și îmbunătățiri în planificare, în 
conducerea și organizarea vieții econo
mice, în toate compartimentele sale. 
Toate acestea reclamă însă o partici
pare activă din. partea tuturor — de la 
muncitor pînă la ministru. Este normal 
deci ca orice salariat să primească ca 
retribuție echivalentul cît mai exact al 
eforturilor sale, al priceperii și compe
tenței de care dă dovadă, al contribu

ției concrete pe care o aduce în pro
ducție.

In fața noastră stau numeroase pro
bleme de ordin economic și social a 
căror rezolvare cere o activitate fecun
dă și plină de răspunderi. Nu trebuie 
să se piardă din vedere că înfr-o pro
blemă ca aceea a rentabilizării între
prinderilor industriale, agricole și co
merciale — prin eliminarea totală a 
pierderilor planificate și prin creșterea 
eficienței sub raportul cantitativ și ca
litativ al producției — nu se poate ob
ține o rezolvare deplină fără efortul 
individual. Cele mai bune metode de 
organizare științifică a producției și a 
muncii sînt acelea care rezidă în sta
bilirea celor mai juste raporturi de co
laborare și de retribuire a muncii.

Creșterea interesului individual al sa- 
lariaților se obține prin' diferențierea 
stimulativă a cîștigului lor în funcție de 
contribuția, de calitatea și de răspunde
rea personală, prin stabilirea unui ra
port echitabil între diferitele categorii 
de salariați și prin eliminarea decalaje
lor prea mari și nejusfificate între veni
turi — măsuri pe care recenta plenară 
a C.C. al P.C.R. le-a preconizat cu cla
ritate, pe baza unei profunde analize 
a resorturilor de progres ale societății 
noastre. Oricît de însemnate ar fi aspec
tele materiale ale activității întreprin
derii — latura psiho-sociologică nu 
poate rămîne ignorată. în cea mai im
portantă problemă a economiei socia
liste, descoperirea rezervelor interne de 
producție, conducătorul și salariatul re
prezintă factorii esențiali. Măsurile sta
bilite de plenara partidului își propun 
să acționeze cu eficacitate tocmai asu
pra acestor factori — sfimulîndu-le acti
vitatea de creație, în interesul dezvoltă
rii economiei, al vieții social-culturale 
în țara noastră, al ridicării nivelului ge
neral de trai al întregului nostru po
por. lată de ce sînt profund convins că 
aceste măsuri vor da roade bogate, se 
vor finaliza în noi realizări pe care oa
menii muncii din țara noastră' le vor 
obține, în continuare, pe drumul pro
gresului și prosperității României socia
liste.

Un adevăr social pe care veritabilul 
artist trebuie să I salute

(Urmare din pag. I)

acestor inegalități răspunde deplin pro
gramului unei societafi în neîncetată 
perfeefionare și oricine gîndește din 
perspectiva obiectivelor ei va subscrie 
întru totul la cuvintele recent rostite de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu : „In con
dițiile cînd întregul nostru popor depune 
eforturi eroice pentru dezvoltarea con-

Aprob înlăturarea elementelor 
de dezarmonie din tabloul 

nostru social
fel de titluri să înceteze de a mai fi o(Urmare din pag. I)

indemnizațiilor pe viață, acordate pen
tru simplul motiv că la un moment dat 
unele persoane obținuseră un titlu aca
demic, reprezentînd consacrarea celei 
mai înalte calificări în specialitatea res
pectivă. Din această consacrare Tiu tre
buie să decurgă drepturi de ordin ma-» 
terial penfru tot restul vieții, întrucît — 
după cum se știe prea bine — facultă
țile creatoare ale unui om de știință sau 
artist se pof diminua și chiar epuiza. 
Echitatea socială reclama deci ca ast-

Ne bucurăm că partidul condamnă pe cei 
ce sfidează opinia publică socialistă...
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de lei. Sînt, de asemenea, gestionari de 
magazine care, pe căi necinstite — înșe- 
lînd atît pe cetățeni cît și statul — 
ajung la venituri ce depășesc în
zecit salariul pe care-l încasează pe 
.statele de plată. Din păcate, trebuie 
spus că astfel de practici — bacșișuri, 
„cadouri” în bani și în obiecte etc. — 
se mai înfîlnesc și în rîndul medicilor, 
al cadrelor didactice, prin încălcarea 
normelor ce caracterizează relafiile so
ciale în orînduirea noastră. Prin leza
rea principiilor eticii socialiste și a in
tereselor generale ale poporului — cum 
bine arăta la plenară tovarășul Nicolae 
Ceaușescu —• unii indivizi își creează 
venituri suplimentare. De aceea, consi
der foarte binevenită propunerea de a 

tinuă a economiei, științei și culturii, 
cînd resursele fondului de, consum, deși 
în continuă creștere, sînt limitate, nu 
poate fi admisă existența unor venituri 
care depășesc în mod exagerat nivelul 
general de trai, posibilitățile actuale ale 
tării”.

Este în aceste cuvinte un adevăr pe 
care artistul trebuie să-l salute în numele 
eticii și al idealurilor socialiste.

sursă de venituri suplimentare, atunci 
cînd nu se mai bazează pe un aport 
efectiv dat societății.

Am ferma convingere că sfatul socia
list se va îngriji în continuare de per
sonalitățile marcante cu care se mîn- 
drdsc cultura, știința, economia, arta 
noastră, recunoscîndu-le meritele cîști- 
gate ppn muncă și asigurîndu-le pensii 
de bătrînețe corespunzătoare aportului 
dat progresului societății noastre, țării și 
poporului român.

se vota de către Marea Adunare Națio
nală o lege în baza căreia să se poată 
exercita controlul averilor dubioase.

Inginerii, tehnicienii și muncitorii' din 
uzina noastră, alături de milioanele de 
oameni ai muncii din întreaga țară, răs- 
punzînd măsurilor pe care le întreprind 
partidul și guvernul țării noastre în 
direcția ridicării necontenite a nivelului 
de trai al celor ce muncesc, depun efor
turi susținute pentru a da pe piața in
ternă și externă produse cît mai multe 
Și de bună calitate. Tocmai aceasta ne 
îndeamnă să nu stăm pasivi față de acei 
indivizi care prin modul lor de viață 
sfidează opinia publică. Noi condamnăm 
cu tărie astfepde practici străine socie
tății noastre socialiste și ne bucurăm că 
partidul nostru este hofărît să le pună 
capăt.

Prosperitatea țărănimii 
este indisolubil legată 
de aceea a întregului popor

Petru FENEȘI
președintele cooperativei agricole Tomnatic, județul Timiș

Membrii cooperativei agricole' din 
Tomnatic au primit cu deplină satis
facție măsurile stabilite de plenara C.C. 
al P.C.R., care exprimă grija partidului 
nostru ’ pentru progresul continuu al 
economiei naționale, pentru ridicarea 
nivelului de trai al poporului. Are multă 
dreptate tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în cele ce spune despre agricultură, 
despre producția de legume și îndatori
rile ’’Cooperativelor de a-și îndeplini cu 
cinste obligațiile contractuale. Aș dori să 
mă refer la una din problemele ridi
cate în cuvîntarea tovarășului Ceaușescu 
și anume la cea privitoare la aprovi
zionarea orașelor cu legume. In cu- 9 
vîntare s-a arătat, pe bună dreptate, că 
în aprovizionarea populației cu legume 
se mențin unele deficiențe — șl aceasta 
nu atît ca rezultat al secetei, pentru că 
cea mai mare parte a suprafețelor cul
tivate cu legume a fost irigată, ci da
torită, în principal, nerespectării con
tractelor de către unele cooperative. O 
asemenea situație nu face desigur cinste 
acelor cooperative care desconsideră 
obligațiile pe care și le-au asumat față 
de sfat și prin aceasta față de întreaga 
populație, odată cu semnarea contrac
telor. Ridicarea nivelului de trai al ță
rănimii nu se poate realiza decît în 
strînsă conlucrare și armonie cu cele
lalte categorii ale populației și, în pri
mul rîrid, cu clasa muncitoare. Statul, 
clasa muncitoare au făcut și fac eforturi 
deosebite pentru a sprijini agricultura 
să realizeze un randament sporit. Con
sider că, în această privință, chiar și 
numai exemplul cooperativei noastre 
este edificator. Noi avem două hectare 
de sere industriale și un hectar cu 
solarii construite cu credite acordate de 
stat. Recent am primit noi credite pen
tru a construi încă 3 ha de sere indus
triale. Trebuie să menționez că serei® 
aduc cooperativei noastre venituri des

sebif de mari. Dar nu numai prin cre
dite se materializează sprijinul acordaf 
de stat. Noi primim semințe selecțio- 
naie, îngrășăminte, tractoare cu aju
torul cărora se execută cele mai grele 
lucrări.

Aș dori să subliniez și un alt aspect. 
Noi cei care producem legumele și, în 
general, produsele agricole, sîntem în 
același timp beneficiarii unor mari can
tități de produse industriale de folo
sință personală. Începînd de la încăl
țăminte și îmbrăcăminte, zahăr și ulei 
și pînă la televizoare, frigidere, obiecte 
de menaj și altele, toate sînt produse de 
populația de la orașe, dar la aceste 
produse prețurile nu se schimbă de la 
o perioadă la alta așa cum se întîmplă 
cu prețurile legumelor.

Am relatat aceste aspecte, pentru a 
arăta că, împreună cu ceilalți membri 
ai cooperativei noastre și, sînt convins, 
cu marea masă a țărănimii, socotesc pe 
deplin întemeiată cerința ca noi să 
asigurăm populației cantități sporite de 
legume la prețuri mai mici.

Cooperativa noastră are o bună tra
diție în cultura legumelor, din care 
obținem venituri mari. Anul acesta 
cultivăm aproape 90 ha cu legume.

Desigur, atît veniturile bănești obți
nute, cît și necesitatea unei aprovizio
nări mai bune a populației cu legume 
ne determină să dezvoltăm și mai 
mult sectorul legumicol. De curînd am 
terminat construcția unei noi sere indus
triale, cu o suprafață de un hectar, iar 
în anul viitor vom avea 5 ha de sere 
industriale și 2 ha solarii.' In acest fel 
vom putea livra cantități mai mari de 
legume timpurii. Este de datoria coo
perativelor agricole să privească cu 
toată răspunderea sarcina trasată de 
partid de a acorda cea mai mare aten
ție îndeplinirii sarcinilor privind livra
rea legumelqr.
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satisfacție, de exprimare a atașa
mentului față de politica Partidului 
Comunist Român.

„Sînt mîndru că fac parte din acest 
partid, a spus tov. Ion Cristea, tra
sator. Sînt pur și simplu entuziasmat 
de intervențiile categorice pe care le 
face partidul pentru înlăturarea sau 
corectarea tuturor denaturărilor care 
au avut implicații asupra vieții eco
nomice și sociale. Ca președinte al 
comitetului sindicatului din secție am 
prilejul să mă ocup de problema 
locuințelor. Cred că sînt în asen
timentul tuturor muncitorilor din 
secție exprimînd deplina noastră 
mulțumire față de măsurile stabilite 
de plenară în vederea rezolvării prin 
construirea și a unor tipuri de lo
cuințe mai ieftine. într-o perioadă 
scurtă, a problemei locuințelor, care 
este o problemă socială de o deose
bită importanță".

Lichidarea jistenpului remune
rării , pe viata a titlurilor ști
ințifice și artistice, desființa
rea cumulului de funcții remu
nerate au fost, de asemenea, în a- 
tenția multor vorbitori. „In toate 
sectoarele vieții sociale și economice, 
retribuția , trebuie să se facă după 
principiul socialist, fără nici un ra
bat, adică după cantitatea și calita
tea muncii' prestate, a spus ing. Ște
fan Sipoș. Știm ce înseamnă cumu
lul de funcții : colegi de-ai noștri, 
ingineri din uzină, aveau fel de fel 
de obligații în alte instituții, chiar 
în timpul programului de lucru. Or, 
aceasta dăuna producției. Spun încă 
o dată că este bine ca aplicarea prin
cipiului socialist al repartiției să fie 
făcută în modul cel mai riguros".

O serie de alți vorbitori, printre 
care și strungarul Ștefan Petică, 
s-au referit la importanța deosebită 
a măsurilor pe care le preconizează 
partidul și statul nostru pentru lichi
darea fenomenelor de parazitism, 
împotriva celor care caută să se în
frupte din avutul obștesc, din buzu
narul cetățenilor, acumulînd veni
turi ilicite.

Muncitorii și inginerii secției au a- 
dresat Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, o telegramă în 
care se arată : „Comuniștii. întregul 
colectiv de muncitori, ingineri și 
tehnicieni din secția motoare a Uzi
nelor „23 August", întruniți în adu
narea generală deschisă, au luat cu
noștință și aprobă în unanimitate, 
cu deosebită satisfacție, hotărîrile a- 
doptate de recenta Plenară a C.C. al 
P.C.R. Asigurăm Comitetul Central, 
pe dumneavoastră personal, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că muncitorii, in
ginerii și tehnicienii din secția noas
tră vor munci cu perseverență și ho
tărîre pentru a da viață măsurilor 
stabilite de plenară și ne angajăm 
să dăm în acest an, peste plan, la 
export un număr de 20 motoare 
Diesel",
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Delegația P.C.R. primită de 
primul ministru al FinlandeiHELSINKI 21 (Agerpres). — Delegația R.C.R., condusă de tovarășul Leonte Răutu, membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., a fost primită de primul piinistru al Finlandei, Mauno Koivisto. La convorbire, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, au fost prezenți Erkki Raatikai- nen, secretar general al P.S.D.. și N. I. Vancea, ambasadorul României la Helsinki.

★înainte de plecarea spre București, delegația română a oferit un dineu în saloanele ambasadei, la care au participat Olavi Lindblom, vicepreședinte al partidului social-de

mocrat din Finlanda, Erkki Raati- kainen, secretar general al P.S.D., precum și alți activiști ai P.S.D.
★Președintele Partidului Social Democrat din Finlanda, Rafael Paasio, a fost invitat să facă o vizită în țara noastră.
★I.a plecarea din Helsinki, delegația a fost salutată la aeroport de Erkki Raatikainen, secretar general al P.S.D., Anssi Karkkinen, secretar cu probleme organizatorice, Jaakko Turkka, secretar cu probleme de informații, și Unto Niemi, șeful secției de studii a P.S.D.

întoarcerea în țarăVineri la amiază delegația s-a înapoiat în București.La sosire, pe aeroportul Băneasa, delegația a fost întîmpinată de tovarășii Maxim Berghianu, membru al Comitetului Executiv al C.C.
al P.C.R., Vasile Potop, membru al C.C. al P.C.R., Andrei Cerveneo- vici, Mihnea Gheorghiu și Ion Teoreanu .membri supleamți ai C.C. al P.C.R., de activiști de partid.(Agerpres)

Decorări cu prilejul centenarului 
școlii românești de topografieVineri, la Casa Centrală a Armatei. a avut loc solemnitatea înmî- nării de ordine și medalii ale Republicii Socialiste România conferite unor lucrători din domeniul topografic și geodezic, cu prilejul sărbătoririi centenarului școlii românești de topografie.înaltele distincții au fosț înmîna- te de generalul de armată Iaeob Teclu, membru al Consiliului de Stat.F mtru merite deosebite obținute în domeniul topografic și geodezic a fost conferit Ordinul „Steaua Republicii Socialiste România", clasa a IV-a generalului-maior Vasile Șuta ; Ordinul „Steaua Republicii Socialiste România" clasa a V-a ofițerilor superiori loniță V. Anghel, Ion Gr. Tibru și Grigore

Al. Trăistaru ; Ordinul „23 August" clasa a V-a unui grup de zece ofițeri ; „Ordinul Muncii" clasa a IlI-a unui grup de șapte lucrători civili în domeniul topografic și geodezic.A fost inmînată, de asemenea, Medalia „Virtutea Ostășească" unui grup de patru ofițeri și „Medalia Muncii" unui grup de 31 de ofițeri și lucrători civili în domeniul topografic și geodezic.In numele Consiliului de Stat, al tovaiășului Nicolae Ceaușescu personal, generalul de armată Iaeob Teclu a adresat calde felicitări celor distinși.A mulțumit în numele celor decorați general-maior Vasile Șuta.(Agerpres)

Cron ic a zi I e i
DELEGAȚIA DE SPECIALIȘTI 
DIN ECONOMIA FORESTIERĂ

S-A ÎNAPOIAT DIN IRAN

suri din folclorul popoarelor Iugosla
viei. Spectacolul s-a bucurat de 
succes.

viața internațională
I

Delegația de specialiști din econo
mia forestieră, condusă de Mihai Șu- 
der, ministrul economiei forestiere, 
care, la invitația ministrului resur
selor naturale din Iran, Nasser Go- 
lesorkhi, a făcut o vizită în această 
țară, s-a înapoiat vineri seara în Ca
pitală. în timpul șederii în Iran, de
legația a vizitat unele orașe și o- 
biective industriale iraniene și a a- 
vut convorbiri cu privire la dezvol
tarea colaborării și cooperării eco
nomice și tehnice între- cele două 
țări, în domeniul economiei forestie
re. Printre persoanele oficiale aflate 
pe aeroport, la sosire, se afla și am
basadorul Iranului lâ București, Sol- 
tan H. V. Sanandaji.

CONSTITUIREA SECȚIEI 
PENTRU IUGOSLAVIA 

DIN CADRUL CAMEREI 
DE COMERȚ A REPUBLICII 

SOCIALISTE ROMANIA

La 21 iunie a avut loc în Capitală 
ședința de constituire a Secției pentru 
Iugoslavia din cadrul Camerei de Co
merț a Republicii Socialiste România. 
Secția va contribui la promovarea 
schimburilor comerciale dintre Iugo
slavia și România.

Printre persoanele oficiale prezente 
la constituirea secției se aflau Victor 
Ioneșcu, președintele Camerei de Co
merț, M. Kapetanici, secretar al Con
siliului pentru relații economice cu 
străinătatea din Camera Economică 
Federală, precum și Iakșa Petrici, am
basadorul R. S. F. Iugoslavia la Bucu
rești.

★

Ansamblul iugoslav de cîntece și 
dansuri populare „Abrașevici" din 
Pancevo, care întreprinde un turneu 
în țara noastră, a prezentat vineri, 
pe scena Teatrului din Oradea, un 
spectacol alcătuit din cîntece și dan-

SPORT
Campionatele europene de haltere

u,

Pe pista stadionului „Sacramento 
Stade College" se dispută zilele aces
tea campionatele de atletism ale 
S.U.A.. competiție ce reunește la 
startul diferitelor probe peste 700 de 
sportivi, printre care și o serie de 
recordmani de valoare din alte țări. 
Sprintul european este reprezentat, 
printre alții, de către atletul francez 
Roger Bambuck, care înainte de ple
care declara unui gazetar francez : 
„Nu poate exista un test mai butt 
pentru un sprinter, în raport cu J.O. 
din Mexic, decit acest campionat al S.U.A.".

Și declarația valorosului sportiv 
friăbez a fost confirmată 
prima zi a întrecerii, în 
lele probei de 100 m plat 
— JIM HINES, CHARLIE 
și RONNIE RAY SMITH — reușind 
să realizeze timpul de 9’' 9/10, care 
constituie un ,nou record mondial 
(v. r. mondial era de 10’'). Jim Hines, 
un tînăr negru în virstă de 22 de ani 
(l-a bătut în acest sezon pe Tommie 
Smith pe 200 m plat) și Ronnie Ra.v 
Smith, în etate 
clasat în 
locuri 
9” 9/10. 
primul 
Charlie 
9” 9/10. 
că în preliminarii Hines 
„suta" în 9” 8/10, însă această per
formanță nu va putea fi omologată 
ca record mondial deoarece în timpul 
cursei a bătut un vint favorabil. Fi
nala probei de 100 m plat a fost cîș- 
tigată de CHARLIE GREENE cu 10’'. 
Următorii 5 atleți sosiți în ordine 
sint: HINES, LENNOX MILLER (Ja
maica), BAMBUCK (Franța), RAY 
SMITH și MEL PENDER. Ei au fost 
cronometrați în același timp.

Marele absent al probei a fost re- 
cordmenul mondial OLIVER FORD, 
aflat în convalescență după o frac
tură la un picior.

Alți favoriți care 
probele la care au 
MATSON (greutate) 
MON (lungime) 
bună performantă mondială a sezo
nului. Boston s-a clasat pe locul doi 
cu 8,12 m. La 5 000 m, Day 
timpul de 13’ 50'’: 4, iar 
Burke a aruncat 66,14 m.

Dintre celelalte probe 
în program să notăm pe cea de 400 m 
care va reuni pe Evans, James, 
Morton și Freeman — toți creditați 
cu rezultate sub 46 sec., discul (Sil
vester). săritura cu prăjina (Bob Sea- 
gren) etc.

La ora cînd sint tipărite aceste 
rînduri se desfășoară proba de 200 m 
plat, marcată de rivalitatea dintre 
Tommie Smith (deținătorul recordu
lui mondial — 20 sec. — stabilit la 
11 iunie 1966, pe aceeași pistă) și Jim 
Hines. Amîndoi au alergat in acest 
s'ezon 20”3, a doua performanță a anu
lui pe distanta de 200 m (prima — 
20” : 2 — aparținînd jamaicanului 
Mell Fray).

LENINGRAD. — In marea said de la „Zimni stadion’ — în . iața a peste 2 500 de spectatori — au continuat întrecerile din cadrul campionatelor europene de haltere. Disputa din cadrul categoriei pană a iost dominată de rivalitatea dintre polonezul M. Novak (deținător, la această calegorie.
(Urmare din pag. I)

SĂRBĂTORIREA DR. DOCENT 
LUDOVIC RUDESCU

Cu prilejul împlinirii vîrstei de 60 
de ani, dr. docent Ludovic Rudescu, 
membru corespondent al Academiei, a 
fost sărbătorit vineri seara, în cadrul 
unei reuniuni colegiale, la Casa oa
menilor de știință, Reuniunea, la care 
au participat membri ai Prezidiului 
Academiei, academicieni, profesori 
niversitari, colaboratori și discipoli 
sărbătoritului, a prilejuit evocarea 
nor momente din viața și bogata 
activitate de cercetare științifică 
domeniul hidrobiologiei, care i-a
dus, printre altele, titlul de laureat 
al Premiului de stat.

Dr. docent L. Rudescu 
țumit pentru prețuirea de 
bucură, exprimînd hotărîrea
pune și în viitor întreaga capacitate 
de muncă în slujba progresului știin
ței românești.

Ur
ai 
u- 
sa 
în 
a-

a mul-
care se 
de a-și

vremea

(Agerpres)

chiar din 
semifina- 
trei atleți 
GREENS

de 20 de ani, s-au 
ordine pe primele două 

ale primei semifinale cu 
în cea de-a doua semifinală, 
loc a fost ocupat 
Greene cu același 
Este interesant de

de către 
timp de 

remarcat 
alergase

s-au impus în 
concurat sint 

... 20.55 m, BE.4- 
8,33 m — cea mai

a realizat 
la ciocan

prevăzute

Record al lumii
la parașutism

Cu prilejul unei tentative, echipa 
feminină de parașutism sportiv a 
R. D. Germane, alcătuită din 7 mem
bre. lansîndu-se de la o alțitudirfe de 
1 090 m a realizat o medie de ateri
zare de 0,76 m de centrul cercului. 
Această performanță constituie un 
nou record al lumii. Vechiul record 
aparținea echipei U.R.S.S. și era de 
1,82 m.

al recordului euro- aparțin» aceluiașipean. la smuls — 115 sportiv). Iată și ro-kg) și. sovieticul P. zultatele tehnice peSanidze. De altfel/ M. Novak era și deținătorul titlului de campion european. Avînd o mare regularitate în concurs, Novak și-a menținut titlul de campion european, reali- zînd un total de 330 de kg (r.e, de 332,5

stiluri : 120—112, 500— 147, 500.Petoare s-au clasatSanidze (U. R. S. S.) 367,500 și R. Kozlovs- ki (Polonia) 380 kg. Rusu (România) a o- cupat locul 7 cu 330 kg.

locurile urmă- P.

Ședința Comisiei 
permanente C. A. E. R. 
pentru problemele 
valutare

l

Intervenția delegatului roman
/a conferința O.I.M.

Ieri în țară: Vremea a fost 
instabilă, cu cerul variabil, mai 
mult acoperit în Transilvania și 
Moldova, unde s-au semnalat 
ploi sub formă de averse înso
țite de descărcări electrice. A- 
verse izolate au căzut în Mun
tenia și Dobrogea. Vîntul a su
flat în general slab cu intensi
ficări trecătoare din sectorul 
sud-vest. La ora 14, temperatu
ra aerului oscila între 18 grade 
la Botoșani. Dorohoi și Bistrița 
și 30 grade la Calafat, Bechet, 
Călărași, Turnu Măgurele și 
Giurgiu. în București: Vremea 
a fost ușor instabilă, cu cerul 
variabil, mai mult noros după- 
amiază. Vîntul a suflat slab pînă 
la potrivit. Temperatura maxi
mă a fost de 31 grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 23, 24 și 25 iunie. în (ară: 
Vreme în general frumoasă. Ce
rul va fi variabil. Vor cădea a- 
verse locale, mai ales în jumă
tatea de nord-vest a țării. Vînt 
potrivit. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 8 și 18 gra
de, iar maximele între 20 și 30 
grade, local mai ridicate. In 
București: Vreme în general fru
moasă. Cerul va fi variabil. Vor 
cădea ploi sub formă de ave'r- 

. șe. Vînt potrivit. Temperatura 
• ușor variabilă.

LENINGRAD 21 (Agerpres). — La Leningrad a avut loc cea de-a 12-a ședință a Comisiei permanente C.A.E.R. pentru problemele valutare Au participat delegații din partea Bulgariei, Cehoslovaciei, R.D. Germane, Mongoliei, Poloniei, României, Ungariei și U.R.S.S. In conformitate cu acordul dintre C.A.b.R. și guvernul Iugoslaviei cu privire la participarea R.S.F. Iugoslavia la lucrările organelor' C.A.E.R., la ședință au participat și reprezentanți ai acestei țări. La ședință au mai luat parte reprezentanți ai Băncii Internaționale de colaborare economică.Comisia a adoptat recomandări în vederea perfecționării sistemului conturilor multilaterale în ruble convertibile între țările membre ale C.A.E.R. și a dezvoltării activității Băncii Internaționale de colaborare economică, și a examinat o serie de probleme valutare și financiare de interes reciproc.

GENEVA 21. (Agerpres). — In ca
drul ședinței de vineri a Conferinței 
generale a Organizației Internaționa
le a Muncii (O.I.M.) a luat cuvîntul 
delegatul Republicii Socialiste Ro
mânia, ambasadorul Nicolae Eco
bescu.

Delegatul român a arătat că ra
portul pe care-1 dezbate conferința 
face o analiză a progreselor înregis
trate de comunitatea internațională 
pe planul promovării drepturilor 
omului, relevînd totodată preocupa
rea Organizației Internaționale a 
Muncii de a contribui, în limitele 
competenței sale, la realizarea 
acestui deziderat esențial al omenirii. 
Experiența mai multor țări, între 
care și România — a arătat vorbito
rul — atestă că pentru a asigura 
exercitarea libertăților și o adevă-

Protestul
reprezentantului

Cambodgiei la O.N.U.

Ti’T?

LOTO
tragerea din 21 iunie 1968

84 10 42 22 47 81 79 86 54 89 74 51 
Fond de premii: 813 989 lei.

Convorbiri

NEW YORK 21 (Agerpres). — Reprezentantul permanent al Cam- bodgiei pe lingă Organizația Națiunilor Unite, Huot Sambath, a adresat președintelui Consiliului de Securitate două scrisori în care condamnă restre ale goneze și țării sale, unităților,
atacurile aeriene și te- trupelor americano- sai- tailandeze împotriva In urma atacurilor sub- ' americano-sud-vietna- meze în perioada 28 aprilie-2 iunie 1968, asupra unor instalații de frontieră, trei soldați cambodgieni au fost uciși și numeroase persoane civile rănite.

rată egalitate în drepturi a cetățeni
lor, dezvoltarea liberă a omului, 
afirmarea capacităților sale crea
toare, în toată plenitudinea lor, este 
necesar să se lichideze inegalitățile 
economice și sociale, discriminările 
între membrii societății.

Nicolae Ecobescu a precizat că în 
România, în condițiile unui proces 
susținut de dezvoltare economică, 
avînd ca pîrghie principală indus
trializarea, s-a urmărit în mod con
stant ca în concordanță cu posibili
tățile create, să se dea un conținut 
tot mai bogat drepturilor omului.

„Constituția Republicii Socialiste 
România — a arătat vorbitorul — 
consacră și garantează drepturile și 
libertățile fundamentale ale omului, 
asigurind egalitatea deplină a cetă
țenilor, în toate domeniile vieții e- 
conomice. politice, juridice, sociale 
și culturale". Referindu-se la asigu
rarea materială a drepturilor și li
bertăților cetățenilor din România, 
el a arătat că aproape un sfert din 
bugetul de stat al României este a- 
locat pentru învățămînt, pentru ne
voile social-culturale ale populației, 
odihnă, pensii, ocrotirea sănătății și 
asigurări sociale.

Subliniind necesitatea punerii în 
valoare și a utilizării resurselor u- 
mane. delegatul român a subliniat 
importanța cooperării internaționale 
în acest domeniu. El a amintit că 
printre rezoluțiile adoptate de Na
țiunile Unite și alte organisme in
ternaționale privind 
resurselor umane sl 
drelor, se află și o 
nească aprobată de 
nerală a Organizației Internaționale 
a Muncii din 1966.

Sîntem convinși, a spus în înche
ierea intervenției sale delegatul ro
mân. că „O.I.M. dispune de posibi
lități multiple și ar putea să aibă . 
un rol activ în inițierea . unei 
reuniuni internaționale în colabora
re cu O.N.U. si alte organizații din 
familia Națiunilor Unite, dedicate 
formării cadrelor naționale necesare 
dezvoltării social-economice".

revalorificarea 
a pregătirii ca- 
rezoluție româ- 
Conferinta ge-

cinemaVARȘOVIA 21. — Corespondentul Agerpres, I. Dumitrașeu, transmite : Intre 18 și 21 iunie la Varșovia au avut loc convorbiri în-‘ tre N. Sîrbu, vicepreședinte al Consiliului național al cercetării științifice din Republica Socialistă România, și J. Matera, vicepreședinte al Comitetului pentru, știință și tehnică din Polonia. Au fost discutate probleme legate de posibilitățile celor două părți de a intensifica schimbul de experiență în domeniYiT organizării ‘'și coordonării cercetărilor științifice și tehnice, precum și stadiul actual al realizării prevederilor protocolului semnat în februarie a. c. la București.Delegația- condusă de N. Sîrbu a efectuat o călătorie prin Polonia, vizitînd o serie de obiective ale industriei chimice.

REPU-
»
»

GRĂ-

• Căderea imperiului roman — film 
pentru ecran panoramic : PATRIA — 
9 ; 12,45 ; 16,30 ; 20.
• Vicontele plătește polița : 
BLICA — 9,15 ; 11,30 ; 14 ; 16,15
21.15 ; CIRCUL DE STAT — 9,30 
17 ; 20, FESTIVAL — 8,30 ; 11 
16 ; 18,30 ; 21 ; la grădină — 20,30.
© Domnișoarele din Rochefort : 
DINA DOINA — 20,30.
• Un dolar găurit : GLORIÂ — 9,;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, MELODIA
— 8 ; 10 ; 12,15 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15, 
GRĂDINA EXPOZIȚIA — 20,30.
© Prin Kurdistanul sălbatic : BUCU
REȘTI — 8 ; 10 ; 12,15 ; 14,30 ; 16,45 ; 
19 ; 21,15, LUCEAFĂRUL — 8,30 ; 11 ;
13.30 ; 16 ; -18,30*’; 21, STADIONUL DI
NAMO — 20,30..-.'.
©Inimă nebună... nebună de legat: 
CAPITOL — 10 ; 12,30 ; 15 ; 17,30 ; 20 ; 
la grădină — 20,30, GRIVIȚA — 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, FLAMURA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
© Hiroșima, dragostea mea : SALA PA
LATULUI (seria de bilete 2429 — orele
17.30 și seria 2434 — orele 20,15), CEN
TRAL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21. 
© Spre culmi : .CINEMATECA — 10 ; 
12 ; 14.
• Nebunul din laboratorul nr. 4 : A- 
RENELE LIBERTĂȚII — 20,30, FERO
VIAR — 9,45 ; 12 ; 14,15 ; 16,30 ; 19 ;

mare atenție, pe întreaga suprafață, 
toate lucrările de întreținere a cul
turilor și îndeosebi irigatul.

Timpul călduros a grăbit matu
rarea cerealelor oăioase, borceagu- 
lui, cartofilor timpurii. Pe terenu
rile eliberate de aceste culturi și cu 
sursă sigură de apă vor trebui să 
fie semănate — corespunzător indi
cațiilor plenarei — culturi duble și 
succesive. Realizarea celei de-a doua 
culturi de legume este favorizată și 
de faptul ........................ .
a plouat

' Pentru succesul 
tante acțiuni este necesar ca, în 
timpul cel mai” scurt, să se execute 
lucrările de pregătire a terenului, 
iar semințele care s-au asigurat să 
ajungă în unitățile de producție ra
pid centru semănat. Este în inte
resul direct al cooperativelor agri
cole să 
rilor de 
lei de-a 
fel vor 
carea produselor, respective.

Contractele încheiate între coope
rativele agricole și întreprinderile 
de valorificare a legumelor consti
tuie modalitatea prin care unitățile 
își pot valorifica cel mai bine pro
dusele obținute. întrucît ele benefi
ciază de siguranța desfacerii și de 
avansuri, de preturi stabile și re
muneratorii. Trebuie avut în vedere 
că, pe baza contractelor, organele de 
stat planifică aprovizionarea popu
lației. De aci obligația respectării cu 
cea mai mare strictețe a contracte
lor atit de către unitățile producă
toare. cit și de cele de valorificare 
pentru a nu se produce nici o per- 
turbație în aprovizionarea popu
lației. Greutățile semnalate pe pia
ța de legume si fructe se datoresc 
în multe cazuri tocmai faptului că 
unele cooperative agricole nu res? 
nectă nrevederile contractuale. Din 
analizele făcute de către uniunile 
cooperatiste a rezultat că, fără a-și 
onora contractele, unele cooperative 
au valorificat direct la piață can
tități însemnate de legume, în prin
cipal produse de primă 
care, normal, au un 
cat. Așa au procedat 
peratiye agricole din 
pitalei — Oltenița, 
ceanca. Domnești si ___ . ___
tul țării, despre care s-a mai vor
bit în nresă. Din această cauză, din 
cantitatea de 11 000 tone spanac cit 
era contractat, s-au preluat numai 
7 000 tone, iar din 20 000 tone ceapă 
verde, unitățile contractante au pre
luat numai 9 500 tone.

In metodele de muncă, în practica 
cooperativelor noastre agricole, în 
normele eticii după oare se ghidea
ză ele, trebuie considerate ca fă- 
cînd corp străin tendințele de a be
neficia material. în anumite con
juncturi economice. în detrimentul 
veniturilor populației de la orașe.

Practica de a vinde pe piață cu 
preturi ridicate legume și fructe 
sustrase de- la îndatorirea . contrac
tuală contravine spiritului de uni
tate de interese și de prietenie strîn- 
să dintre țărănime și clasa muncitoa-

că, în ultimul timp, 
aproape peste tot. 

acestei impor-

acorde toată atenția măsu- 
care depinde realizarea ce- 
doua culturi, deoarece ast- 

obține venituri din valorifi-

apariție 
preț mai ridi- 
mai multe coo- 
apropierea Ca- 
Crîngu, Bălă- 
altele din res-

re, intereselor generale ale societății 
de a înfăptui politica partidului de 
ridicare a nivelului de trai al poporu
lui. Asemenea manifestări țin de 
mentalitatea veche și nu pot avea 
nimic comun cu concepția nouă a 
țărănimii cooperatiste despre rolul 
ei în societate, despre aport al ei la 
construcția socialismului.

Se mai întîmplă că unele coope
rative agricole au obiceiul 
â selecta dintre legume1 pe cele 
bune, de calitate superioară, pe 
le valorifică direct pe piață, la 
țuri mai ridicate. Așa se explică di-

de 
mai 
care 
pre-

Agricole de Producție a recomandat 
ca unitățile de producție să trans
porte direct Ia magazinele de desfa
cere produsele contractate, primind 
prețul de desfacere minus rabatul 
comercial. Este o măsură care per
mite scurtarea drumului de la produ
cător la consumator. în județele Ti
miș, Ilfov și Prahova s-au obținut re
zultate bune în aplicarea acestei mă
suri. Dar. cu toate că este atit în a- 
vantajul unităților de pfoducție, care 
încasează o sumă mai mare, cit si al 
celor de valorificare, mărindu-se 
operativitatea în distribuția mărfuri- 

l

livrată în contul contractelor. Așa 
cum se prevede în statutul u- 
niunilor cooperatiste, una din prin
cipalele atribuții ale acestora este 
sprijinirea cooperativelor agricole 
îii valorificarea producției. Dar 
această sarcină statutară este uneori- 

■ limitată numai la activitatea / scrip
tică de încheiere a contractelor, în 
loc să se urmărească printr-o muncă 
vie, activă, pe teren, cum se asigură 
baza materială pentru Îndeplinirea 
lor și apoi cum sînt livrate produsele 
respective. Dacă această cerință esen
țială din activitatea uniunilor coope-

Aprovizionarea populației
cu legume și fructe

o mare răspundere socială
a cooperativelor agricole

1

ferența de calitate existentă pe pia
ță între marfa producătorului si cea 
a întreprinderilor de valorifica
re. O asetnenea practică nu mai 
poate fi admisă. Contractul, care a 
fost aprobat de adunarea generală 
și pe care și-a pus semnătura pre
ședintele cooperativei, este un act 
cu putere de lege și nici o aba
tere de la prevederile lui nu poate 
fi îngăduită. Cooperativele agricole 
trebuie să-și onoreze. în primul rind, 
obligațiile contractuale, livrînd legu
mele, în cantitățile prevăzute, la 
calitatea prevăzută, pe baza grafi
celor stabilite cu organele de va
lorificare. După ce .întreaga canti
tate de legume și fructe prevăzută • 
în contract a fost predată, cores
punzător clauzelor acestuia, coope
rativele agricole își pot, desigur, des
face produsele ce le rămîn prin ma
gazinele intercooperatiste sau direct 
la piață. rCspectînd preturile pla
fon stabilite de organele de stat 
care au această competență.

Uniunea Națională a Cooperativelor

lor, în unele județe cum sint Bihor, 
Alba, Argeș, Mehedinți nu au fost 
perfectate condițiile de aplicare a 
acestei friăsuri.

Partidul și guvernul au încredințat 
Uniunii Naționale a Cooperativelor 
.Agricole de Producție sarcina de a se 
ocupa de valorificarea legumelor și 
fructelor. Faptul că departamentul 
de specialitate funcționează în cadrul 
uniunii permite ca atit producția, 
cit și desfacerea să fie bine coordo
nate, dintr-un centru unic, să se 
poată interveni operativ pentru re
medierea deficiențelor. Dacă une
le cooperative agricole nu au res
pectat prevederile cuprinse în con
tractele de valorificare, aceasta se 
datorește, fără îndoială și slabei ac
tivități desfășurate în această pri
vință de către unii lucrători ai uniu
nilor județene și ai Uniunii Națio
nale. De cele mai multe ori grafi
cele de livrare întocmite de unitățile 
de producție au fost cu mult sub po
sibilități, ceea ce a făcut ca numai o 
parte din producția obținută să fia

ratiste nu se realizează așa cum tre
buie, aceasta este urmarea faptului 
că la unele din organele noastre s-a 
încuibat un spirit de muncă funcțio
năresc, pierzîndu-se din vedere per
spectiva și principalele sarcini în
credințate. Este de datoria activiști
lor din cadrul uniunilor cooperatiste 
să sprijine cooperativele agricole în 
valorificarea produselor, să combată 
practicile amintite.

Pentru îmbunătățirea aprovizionă
rii populației de pe întreg cuprinsul 
țării cu legume și fructe, sarcini deo
sebite revin Departamentului pentru 
valorificarea legumelor și fructelor, 
care, ca parte în contract, are obli
gația să preia la timp și în întregime 
toate produsele oferite de cooperati
vele agricole obținute pe terenurile 
contractate. Trebuie subliniat încă o 
dată acest lucru deoarece s-a con
statat că unele întreprinderi de le
gume și fructe nu au ridicat conform 
graficelor producția recoltată de coo
perativele agricole. De exemplu, de

la cooperativa agricolă Horezu-Poe- 
nari, județul Dolj, nu au fost ridicate 
circa 1 000 legături de ceapă și 1 000 
legături de usturoi, motivindu-se 
lipsa mijloacelor de transport, iar de 
la cooperativa agricolă din Ostroveni 
din cele 2 000 kg varză recoltată s-au 
preluat numai 1 000 kg pe motiv că 
întreprinderea are cantități mari în 
stoc. Asemenea situații de neîngăduit 
se întîlnesc și în alte județe.

Sint necesare respectarea întocmai 
a graficelor încheiate, asigurarea 
unei operativități maxime în pre- 
l-uarea, transportul și desfacerea pro-\ 
duselor. Cu mai multă răspundere să 
se hotărască culturile ce trebuie re
coltate. Există tendința de a se lichida 
cit mai repede culturile de varză 
și cartofi timpurii. Timpul călduros 
grăbește de asemenea coacerea to
matelor, dar să nu se piardă din 
vedere că se poate întîmpla ca după 
o perioadă de desfacere supraabun
dentă, aprovizionarea să înceapă să 
sufere. De aceea, se impune ca în
treprinderile de valorificare, împre
ună cu uniunile cooperatiste, să ia 
măsuri în vederea eșalonării recol
tatului în timp, pentru a nu se crea 
goluri artificiale în aprovizionare.

Pentru îmbunătățirea aprovizio
nării populației cu legume și fructe 
prezintă o importantă deosebită di
rijarea operativă a producției din ju
dețele și localitățile excedentare că
tre cele deficitare. Faptul că în unele 
orașe și centre muncitorești au lipsit 
unele sortimente, în timp ce în altele 
prisoseau, se datorește lipsei de ope
rativitate a întreprinderilor de valo
rificare a legumelor și fructelor, 
respectiv a departamentului, nepri
ceperii de a dirija fondul de marfă 
dintr-un loc în altul, în funcție de 
cerințe. întreprinderea de valorifi
care a legumelor și fructelor Satu 
Mare avea cantități însemnate c'e 
cartofi, gulioare și varză. în același 
timp, în județul Hunedoara, de 
exemplu, lipseau cartofii și varza. 
Departamentul a dat dispoziții pen
tru livrarea acestor produse în alte 
județe, însă datorită faptului că ju
dețele indicate de departament au 
refuzat primirea mărfurilor, o bună 
parte din produsele aflate în de
pozitele 
preciat. 
se în 
trebuie

Problema aprovizionării populației 
și a economiei naționale cu legume 
și fructe ocupă un loc de mare im
portanță în politica partidului șl 
guvernului. în legătură cu aceasta, 
oamenii muncii de la sate, membrii 
cooperativelor agricole de - producție 
trebuie să înțeleagă că le revine o 
înaltă îndatorire, o răspundere so
cială de cea mai mare importanță. ' 
întregul popor așteaptă ca țărănimea 
cooperatistă să-și îndeplinească cu 
cinste această îndatorire și punînd în 
valoare hărnicia ei, puterea de mun
că și priceperea va fi în stare să sa
tisfacă nevoile societății noastre pri
vind aprovizionarea cu legume șl 
fructe, adueîndu-și în felul acesta 
contribuția la dezvoltarea econo
mică a țării, la îmbunătățirea con
dițiilor de viață ale întregului popor.

21.15 ; EXCELSIOR — 8,45 ; 11 ; 13,15 ;
15.30 ; 18 ; 20,15, MODERN — 9,30 ;
11.45 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21,15.
O Obsesia : VICTORIA — 8,45 ; 11 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21, ARTA — 9,15 ;
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; la grădină —
20.30, COTROCENI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
O Si'îrșitul agentului W4C : LUMINA — 
8,45—16,30 în continuare ; 18,45 ; 20,45.
© Program pentru copil : DOINA — 
9 ; 10.
© Ea va rîde : DOINA — 11,30 ; 13,45 ; 
14 ; 18,15 ; 20,30, FLACARA — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
© O sută unu dalmațienl : TIMPURI 
NOI — 9—21 în continuare.
O Căutațf Idolul : UNION — 14 ; 16 
20, GRADINA PROGRESUL-PARC —
20.30.
© Zilele filmului de animație : UNION 
— 18.
© El Dorado : GIULEȘTI — 10 ; 15,30 ; 
18 ; 20,30.
© Eddie Chapman, agent secret : ÎN
FRĂȚIREA INTRE POPOARE — 10 ;
O Sint și'eu hUffiâf o' feriitelă i DACIA
— 8,45- ‘ " -------- ' "
© Bomba de
15.30 ; 13.
© Cimaron : 
20,30.
O Răzbunarea haiducilor :
— 15,30 ; 18 ; 20.30, UNIREA 
18 ; la grădină — 20,30, 
SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20.
0 Freddy, lovește tu întîi ! : BUCEGI
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,30 ; .21 ; 
la grădină — 20,30, TOMIS — 9—15,45 în 
continuare ; 18,15 ; la grădină — 20,30, 
RAHOVA — 15,30 ; 18 ; la grădină —
20.30.
© Singur pe lume : VITAN — 15,30 ; 18 ;
20.45 ; la grădină — 20,30.
© Pasărea timpurie : MIORIȚA — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30.
© Notre Dame de Paris : POPULAR — 
15,30 ; 18 ; 20,30.
O Ce noapte, băieți : AURORA — 8,30 ; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45 ; la grădină
— 20,30.
© Capcana : MUNCA — 16 ; 18 ; 20.
o zoîtan Karpathy : MOȘILOR —
15.30 ; 18.
O rentru cîțiva dolari în plus : GRĂ
DINA MOȘILOR — 20,30.
© O lume nebună, nebună, nebună : 
VIITORUL — 16 ; 19,30.
© Domnul Topaze : GRADINA
CUL HERĂSTRĂU — 20,30.
© Oscar : VOLGA — 9,30 ; 11,30 ;
16 ; 18,15 ; 20,30.
© Caut o nevastă : FLOREASCA
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
© Balul de sîmbătă seara :PROGRE- 
SUL — 11 ; 15,30 ; 18 ; 20|,30.
© Pentru un pumn de dolari și Pentru 
cîțiva dolari în plus : LIRA — 15,30 ;
19.30.
© Topkapl : PACEA — 15,30 ; 18 ; 20,30. 
© Cei șapte samurai : FERENTARI —
14.30 ; 17,30 ; 20,30.
© Blestemul rubinului negru : COSMOS
— 15,30 ; 18 ; 20,30.

■16,45 în cdiitiriuate ; 18,45 ; 21. 
’ ‘ ----- BUZEȘTI —la ora 10,10 :

GRĂDINA BțJZEȘTI —

CRINGAȘI 
‘ ‘ — 15,30 ;

DRUMUL,

PAR-

13,30 ;

— 9 ;

O Filarmonica de stat „G. Enescu" (la 
Ateneu — ora 20) : Concert simfonic. 
Dirijor : Mihai Bredlceanu.
© Opera română : Bal mascat — 19,30.
O Teatrul de stat de operetă (Ia Tea
trul de vară din parcul Herăstrău) : 
Contesa Maritza — 19,30.
« Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(sala Comedia) : Heidelbergul de altă
dată — 19,30.
© Teatrul de Comedie : Opinia publică 
— 20.
O Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : 
Nepotul Iui Rameau — 20.
© Teatrul „C. I. Nottara" (sala Studio) : 
Fotografii mișcate — 20.
• Teatrul Giulești (în sala Studio a 

Caragiale") :Teatrului Național „I. L. 
Martor)! se suprimă — 20. 
• Teatrul satiric-muzical 
(grădina Boema) : Boema

„C. Tănase" 
Palace — 20.

de la Satu Mare s-au de- 
Asemenea defecțiuni serioa- 
activitatea departamentului 
cu desăvîrșire ' lichidate.

t V

17,30 Pentru cel mici : Lanterna ma
gică. Filmele : „Ziua nașterii" — 
„Umblă vulpea". 18,00 Stadion — emi
siune de actualitate sportivă. 18,30 
Mult e dulce șl frumoasă — emisiune 
dedicată limbii române. In cuprins : © 
De unde vine titlul emisiunii noastre ? 
Prezintă Eugenia Oprescu. © Vasile A- 
lecsandri împotriva stricătorilor de 
limbă. Prezintă D. Păcurariu. © Ima
gine șl simbol lingvistic în versurile 
lui N. Lablș. Prezintă Rodica Florea. 
® Particularități ale acordului grama
tical. Prezintă N. Mihăescu. 19,00 Pen
tru școlari. La vîrsta noâstră : Brân- " 
cușl. 19,30 Telejurnalul de seară. — Bu
letin meteorologic — Publicitate. 20,10 
Tele-enciclopedia : Verona ; Aye Aye ; 
F.adiazaharl ; Clovn. 21,10 Desene ani
mate. 21,15 „Cheia de aur". Concurs de 
muzică ușoară — Transmisiune de Ia 
Karlovy Vary. 22,45 Film serial : „Cam
pionii" — producție a studiourilor en
gleze. 23,35 Telejurnalul de noapte.
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fur de scrutin

pentru cea de-a cincea 
Waldeck Rochet, secretar
P.C. Francez, Jacques 
liderul centriștilor, și

Mîme — primul

In ajunul primului fur de scrutin, afișele electorale au invadat străzile Pa
risului

PARIS 21 — Corespondentul Ager- 
pres, Georges Dascal, transmite : 
Campania electorală în vederea pri
mului tur de scrutin al alegerilor • 
legislative din Franța s-a încheiat 
în mod oficial vineri seara prin in
tervențiile la radio și televiziune ale 
conducătorilor celor cinci principale 
tendințe politice care solicită voturile 
alegătorilor francezi. Au luat succe
siv cuvîntul Valery Giscard d’Es- 
taing, președintele republicanilor in
dependenți, Georges Pompidou, pri
mul ministru, în numele Uniunii de
mocratice 
Republică, 
general al 
Duhamel, 
Francois Mitterrand, președintele Fe
derației stingii democrate și socia
liste.

Duminică, alegătorii vor vota în 
primul tur de scrutin. Doar candi- 
dații care vor obține majoritatea ab
solută de voturi în circumscripțiile

lor vor fi declarați aleși. în acele 
circumscripții în care nici un candi
dat nu a obținut majoritatea abso
lută a voturilor se va desfășura la 
30 iunie al doilea tur de scrutin, cînd 
mandatul de deputat îl va obține a- 
cel candidat care va întruni numă
rul cel mai mare de voturi.

In general, alianțele electorale nu 
funcționează în primul tur de scru
tin, care oferă fiecărui partid posi
bilitatea de a constata sprijinul real 
de care dispune în rîndul corpului 
electoral. Abia în al doilea tur vor 
intra în funcțiune alianțele, unii can
didați putîndu-se desista în favoarea 
altora. O asemenea alianță există 
între P.C. Francez și Federația stîn
gii democrate șl socialiste, în baza 
căreia candidații acestor formațiuni 
se vor retrage în favoarea candida
tului stîngii care a obținut în cir
cumscripția respectivă numărul cel 
mai mare de voturi.

BERNA 21 (Agerpreș). — Vi-*lorneliu Mănes-

Declarația purtătorului de cuvînt
al delegației R D. Vietnam
la convorbirile de la Paris

DELEGAȚIA U.G.S.R.
6

PARIS 21. — Corespondentul A- gerpres, Al. Gheorghiu,- transmite : „Pînă în prezent, convorbirile oficiale de la Paris nu au făcut progrese", a declarat purtătorul de cuvînt al delegației R. D. Vietnam, Nguyen Thanh Le, în cursul unei conferințe de presă ținute vineri după-amiază. El a adăugat, răspunzând întrebărilor corespondenților de presă, că „cele două părți, după nouă ședințe ale convorbirilor, înțeleg acum pozițiile lor respective". Purtătorul de cuvînt a declarat în continuare că „deoarece partea a- mericană refuză să înceteze bombardamentele și toate celelalte acte de război împotriva teritoriului R. D. Vietnam, convorbirile oficiale între reprezentantul R. D. Vietnam
F

Saîgonul - atacat
cu rachete si mediere
de forțele patriotice

SAIGON 21 (Agerpreș). — Un purtător de cuvînt al comandamentului militar american de la Saigon, citat de agenția Associated Press, a declarat că joi noaptea • capitala sud-vietnameză a fost din nou ținta unui atac combinat de rachete și mortiere, lansat de forțele patriotice.După cum a precizat purtătorul de cuvînt, la cîteva minute după miezul nopții, mai multe rachete au explodat în perimetrul aerodromului Tan Son Nhut, precum și în centrul Saigonului, în regiunea în care sînt situate clădirile guvernamentale. Apreciind acest nou atac drept „cel mai intens din ultimele 10 zile", purtătorul de cuvînt nu a specificat care au fost pierderile înregistrate de forțele americano-sai- goneze.Atacul a fost lansat de pe poziții situate la distanță de numai 12 km de centrul Saigonului.
<»

*HANOI 21 (Agerpreș). — Agenția VlN.A. transmite că la 20 iunie forțeje armate din provincia Guang Binh au doborît un avion american de tip „F-4“ care atacase o zonă dens populată din această regiune. Potrivit unor date suplimentare, alte patru avioane americane care au violat spațiul aerian al R. D. Vietnam, au fost doborîte în zilele de 14 și 17 iunie. Astfel, numărul total al avioanelor americane doborîte deasupra teritoriului R. D. Vietnam se ridică la 2 987.

și cel al S.U.A. nu s-au putut ocupa de alte probleme interesînd cele două părți. Partea americană trebuie să poarte întreaga răspundere pentru acest lucru".La începutul conferinței de presă a fost difuzată declarația Comisiei de anchetă a Republicii Democrate Vietnam cu privire la intensificarea atacurilor aeriene și navale ale S.U.A. asupra Vietnamului .de nord în prima jumătate a lunii iunie. în această perioadă, arată declarația, au avut loc zilnic în medie 170 de raiduri ale forțelor S.U.A., în timp ce in luna mai numărul raidurilor zilnice a fost de 152. Declarația oferă amănunte cu privire la urmările acestor raiduri în rîndul populației civile și pagubele provocate centrelor culturale, sociale și de interes public. Declarația condamnă, de asemenea, zborurile de recunoaștere ale aviației americane deasupra teritoriului R. D. Vietnam.Vineri, reprezentantul guvernului S.U.A. la convorbirile oficiale, Averell Harriman, a părăsit Parisul plecînd la Washington, unde va raporta președintelui Johnson asupra desfășurării convorbirilor. El se. va întoarce în capitala Franței după 1 iulie, locul său în fruntea delegației americane urmînți să-l preia ambasadorul Cyrus Vance.

BERNA 21 (Agerpri neri dimineața torn cu, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, care se află într-o vizită neoficială în Elveția, a avut o convorbire cu Willy Spiihler, președintele Confederației Elvețiene și șef al Departamentului politic al Elveției. Au fost prezenți Pierre Michelli, secretar general al Departamentului politic al Elveției, și Vasile Dumitrescu, ambasadorul Republicii Socialiste România la Berna.In cadrul întrevederii, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, ambele părți și-au exprimat satisfacția în legătură cu bunele relații existente între cele două țări și au procedat- la un schimb de păreri cu privire la posibilitățile dezvoltării acestora, precum și a cooperării economice între România și Elveția, De asemenea, au fost discutate unele probleme internaționale de interes comun.
★Vineri seara, președintele Confederației Elvețiene și doamna Spiihler au oferit la Palatul prezidențial Wattwill un dineu în o- noarea lui Corneliu Mănescu și a soției sale.Au luat parte Pierre Michelli, secretar general la Departamentul politic al Elveției, Vasile Dumitrescu, ambasadorul României în Elveția, Ernesto Thalmann, ambasador, șeful Diviziei organizații internaționale din Departamentul politic federal, cunoscuți oameni politici, oameni de știință și cultură.Dineul s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.

WASHINGTON 21. — Trimisul . special Agerpreș, N. Ionescu, transmite : Cu prilejul vizitei pe care o întreprinde în Statele Unite, vicepreședintele Consiliului de Miniștri al României, Alexandru Bîrlădeanu, președintele Consiliului național al cercetării științifice, a avut la 20 iunie o întrevedere cu secretarul de stat al S.U.A., Dean Rusk. Cu acest prilej a avut loc un schimb de vederi privind relațiile dintre cele două țări, pre- ' cum și alte probleme interesînd ambele părți.La întrevedere au participat, de asemenea, ambasadorul României la Washington, Corneliu Bogdan, și W. Stoessel, adjunct al asistentului secretarului de stat.în cursul aceleiași zile, vicepreședintele Consiliului de Miniștri, Alexandru Bîrlădeanu, a avut convorbiri cu Robert Weaver, secretar pentru problemele de locuințe și urbanistice, Haward Samuels, subsecretar al Departamentului comerțului, John Leddy, asistent al secretarului de stat pentru problemele europene, precum și cu dr.

Leland Haworth, directorul Fundației naționale de științe. In cursul convorbirii au fost examinate aspecte . concrete ale cooperării științifice și tehnice între România și Statele Unite, noi posibilități de extindere a schimburilor în acest domeniu.Aceste teme au fost abordate și cu prilejul dejunului oferit în o- noarea oaspetelui român de Eugene Rostow, subsecretar de stat pentru probleme europene.Seara, președintele Academiei Naționale de Științe, Frederick Seitz, a oferit o recepție în cinstea vicepreședintelui Consiliului de Miniștri. Alexandru Bîrlădeanu, și a oamenilor de știință români care îl însoțesc în vizita în S.U.A.La recepție au participat dr. Donald Hornig, consilier special al președintelui S.U.A. pentru știință și tehnologie, precum și numeroase personalități proeminente ale vieții științifice americane. Au participat, de asemenea, ambasadorul Corneliu Bogdan și membri ai ambasadei române la Washington.

TORINO 21 ,— Corespondentul Agerpreș, N. Puicea, transmite : în continuarea vizitei pe care o întreprinde în Italia delegația Uniunii Generale a Sindicatelor din România a sosit vineri în centrul industrial Torino, unde lucrează sute de mii de muncitori, îndeosebi în marile întreprinderi Fiat, Olivetti, Pirelli.în cursul dimineții tovarășul Gheorghe Apostol și membrii delegației U.G.S.R., însoțiți de către Umberto Scalia, șeful secției relații internaționale a C.G.I.L., și Elion Giovannini,- secretarul național al Federației muncitorilor și funcționarilor din metalurgie (C.G.I.L.), au vizitat cîteva sectoare de producție ale complexului Olivetti din Ivrea (localitate situată în apropiere de Torino). Oaspeții au fost salutați cu căldură și prietenie de către Luigi Gatti și Pier Giorgio Saralle. secretari ai Camerei de Muncă din Torino, și de G. Sanguinetti, membru al conducerii complexului O- Iivetti. Delegația U.G.S.R. s-a în- tîlnit cu activul sindical al întreprinderii.După-amiază, la sediul Camerei 
de Muncă din Torino a avut loc o
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Măsuri privind
economia națională
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Ambasadorul
României la Sofia
primit de Todor JivkovSOFIA 21. — Corespondentul A- gerpres, Gh. leva, transmite : Tovarășul Todor Jivkov, prim-secre- . tar al C.C. al Partidului Comunist Bulgar, președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Bulgaria, a primit vineri pe Nicolae Blejan, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România la Sofia, la cererea acestuia. Convorbirea care a avut loc cu acest prilej s-a desfășurat într-o atmosferă tovărășească.
Plenara
C. C. al P. C.
din Slovacia

BRATISLAVA 21 (Agerpreș). — In capitala Slovaciei a avut loc plenara Comitetului Central al'P.C. din Slovacia. După cum transmite agenția C.T.K., la ordinea de zi a plenarei se află pregătirea Congresului al XIV-lea extraordinar, al P.C. din Cehoslovacia și problema convocării Congresului extraordinar al P.C. din Slovacia.Raportul a fost prezentat de Vasil Bilak, prim-secretar al C.C. al P.C. din Slovacia. Plenara a hotă rît convocarea Congresului extraordinar al P.C. din Slovacia; pentru luna octombrie a anului;-, 1968.

Raportul lui Luigi Longo

întîlnire cu activul sindical șl C.G.I.L. din orașul și provincia Torino. Emilio Pugno, secretarul general al Camerei de Muncă din Torino, a salutat delegația U.G.S.R. și a ■ făcut o prezentare a obiectivelor principale pe care le urmărește Confederația Generală a Muncii din Italia în activitatea sa.După ce a transmis muncitorilor din Torino salutul tovărășesc al oamenilor muncii din Republica Socialistă România, tovarășul Gheorghe Apostol a vorbit celor prezenți despre activitatea desfășurată de sihdicatele din România, în construcția socialistă și în viața economică, socială și culturală a țării. Vorbitorul a subliniat participarea sindicatelor din România la organizarea și conducerea producției și a muncii, rolul lor în reglementarea problemelor de muncă și de viață ale membrilor sindicatelor.Tovarășul Gheorghe Apostol « răspuns apoi la numeroase întrebări privind aspectele activității concrete desfășurate de Uniunea Generală a Sindicatelor din România. '
Plenara C. C.

CAIRO 21. — Corespondentul A- gerpres, C. Oprică, transmite : în Republica Arabă Unită s-a încheiat campania de patru zile consacrată desemnării candidaților la alegerile din cadrul partidului de guvernămînt, Uniunea socialistă arabă. Pe listele electorale au fost înscriși 180 229 candidați.Alegerile cadrelor de conducere ale organizațiilor Uniunii socialiste arabe vor avea loc la 25 iunie.Guvernul Republicii Arabe U- nite a aprobat un nou proiect de reformă economică care recomandă separarea bugetelor companiilor de stat și celor guvernamentale. Fiecare organizație economică va avea propriul său capital și va fi liberă să obțină împrumuturi bancare. La rîndul lor, organizațiile economice vor putea ajuta bugetul țării, contribuind la acesta cu sume obținute din profiturile realizate.Aceste acțiuni se înscriu în șirul de măsuri luate în ultima vreme în R.A.U. pentru aplicarea programului politic prezentat de președintele Nasser la 30 martie a. c., program care are drept o- biectiv dezvoltarea economică și socială a țării.

/a plenara C.ROMA 21 — Corespondentul A- gerpres, Giorgio Pastore, transmite: In cadrul plenarei Comitetului Central și a Comisiei centrale de control ale Partidului Comunist Italian, Luigi Longo, secretar general al P.C.I., a prezentat un raport cu privire Ia situația politică existentă în Italia după alegerile parlamentare de la 19 și 20 mai și atitudinea comuniștilor italieni față de formarea noului guvern. „Tendința unei deplasări spre stingă și, în special, spre partidul nostru este generală, a constatat raportorul. Această tendință se face simțită îndeosebi în nordul și centrul Italiei".După ce a relevat insuccesul e- lectoral al Partidului socialist u- nificat și destrămarea coaliției de cențru-stînga, Luigi Longo a spus: „Politica de unitate democrâtică a stîngii, pe care ara opus-o grupării de centru-stînga, și perspectiva u- nui partid unic al oamenilor muncii, pe care am opus-o unificării social-democrate, sînt- două aspecte diferite, dar strîns legate între ele ale tacticii și strategiei noastre. Astăzi această orientare a Partidului Comunist Italian capătă o importanță și mai mare, devine tot mai actuală".Referindu-se la stadiul actual al

C. al P. C. I. al P.M.S.U.

ÎN URMA MANIFESTAȚIILOR STUDENȚEȘTI

La Rio de Janeiro armata 
în stare de alarmă
Au fost arestați peste 500 de demonstranțiRIO DE JANEIRO 21 (Ager- pres). — După 48 de ore de manifestații studențești, în Brazilia situația se menține încordată. Joi seara poliția a arestat peste 500 de manifestanți, dintre care 65 au fost deferiți unui tribunal militar.Pe de altă parte, unitățile militare ale Armatei I braziliene, u- nitățile de poliție din statul Gua- nabara și garnizoana orașului Rio de Janeiro au fost puse în stare de

alarmă „pentru a face față situației".La rîndul său. rectorul Universității din Rio de Janeiro a ho- tărît suspendarea cursurilor la toate facultățile pînă săptămîna viitoare.Manifestațiile studenților continuă în orașele Sao Paulo și Salvador, capitala statului Bahia.Presa din Rio de Janeiro tică acțiunile represive ale ției pe care le califică drept cesive și inutile".

tratativelor care se duc pentru formarea unui nou guvern, secretarul general al guvern de încordarea guvern nu phidirea convingerii că nu se poate merge înainte în acest fel, că nu se mai pot da doar promisiuni, că nu se mai poate aștepta și nici a- mîna. Trebuie să aibă loc o schin\- bare în structura politicii italiene și aceasta trebuie să se întîmple imediat".Vorbind despre unele probleme internaționale, Luigi Longo a subliniat necesitatea ca guvernul italian șă-și exercite influența pe lîngă guvernul S.U.A. pentru a-1 determina să înceteze agresiunea din Vietnam. Totodată, pentru a contribui la destinderea internațio;- nală, Italia ar trebui să recunoască guvernul R.D. Vietnam, precum și guvernele R.P. Chineză, R.D. Germană și R.P.D. Coreeană.în încheierea raportului, Luigi Longo a subliniat necesitatea ca Partidul Comunist Italian să acționeze alături de toate forțele democratice, laice și catolice, pentru a crea o nouă situație în țară, pentru a forma o nouă grupare majoritară. \

P.C.I. a declarat: „Un expectativă ar agrava existentă. Un asemenea va putea împiedica răs-

*
în cercurile politice din Roma se 

relevă că Giovanni Leone, însărci
nat cu formarea unui nou guvern' 
italian, întîmpină dificultăți în înde
plinirea misiunii sale. Mai mulți 
membri ai precedentului guvern au 
refuzat să facă parte din noul ca
binet. El obiectează nu împotriva per
soanei primului ministru desemnat, ci 
a soluției unui guvern Jmonocolor" 
care nu se va bucura de o majori
tate stabilă în parlament. Cu toate 
acestea, Leone ar putea să prezinte 
lista cabinetului său luni sau marți.

BUDAPESTA 21 (Agerpreș). — In 
zilele de 19 si 20 iunie la Buda
pesta a avut loc plenara C.C. al 
P.M.S.U. Lucrările plenarei au fost 
conduse de Jănos Kâdâr, prim-se
cretar al C.C. al partidului. Zoltan 
Komocsin, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.S.U., a prezen
tat o informare cu privire la pro
blemele actuale ale politicii externe 
a R. P. Ungare. Zoltan Komocsin a 
subliniat solidaritatea deplină a po
porului ungar cu lupta eroică a po
porului vietnamez și a exprimat so
lidaritatea comuniștilor din R. P. 
Ungară cu lupta comuniștilor și oa
menilor muncii din Franța și Ita
lia pentru victoria forțelor de stin
gă și democratice din ace'ste țări, 
în informare se arată, totodată, că 
opinia publică din Ungaria mani
festă un mare interes fată de eve
nimentele din Cehoslovacia. C.C. al 
P.M.S.U. asigură C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, pe membrii partidului 
și poporul muncitor cehoslovac de 
sprijinul deplin și de solidaritatea 
sa frățească în lupta pe care o duc 
pentru apărarea si dezvoltarea cu
ceririlor socialiste si le urează 
succes în lupta lor consecventă, 
pentru dezvoltarea democrației so
cialiste.

După ce a ascultat raportul lui 
Rezso Nyers, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C., cu privire 
la îndeplinirea planului de cinci 
ani pentru construcția de locuințe, 
C.C. al P.M.S.U. a adoptat hotărirea 
de a se continua activitatea pentru 
găsirea unor noi posibilități de dez
voltare a construcțiilor și elabora
rea unui sistem mai eficient de în
treținere a fondului locativ.

Pe baza referatului prezentat de' 
Bela Bisku, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C., plenara a 
adoptat o hotărîre pentru sărbăto
rirea semicentenarului înființării 
Partidului Comunist Ungar, a revolu
ției burghezo-democratice din 1918 și 
a proclamării Republicii Sovietice 
Ungare din 1919.

Demonstrații de protest

cn- poli-
împotriva P. N. D

au fost răniți. 56 de studenți au

agențiile de presă transmit
Manifestații ale studenților împotriva tratatului de securitate 

japono-american au avut loc vineri pe străzile orașului Tokio. Peste 2 500 
de polițiști au fost mobilizați pentru a împrăștia pe studenții care au ridicat 
baricade în cartierul Kanda și a evita dezordinile. în urma ciocnirilor care 
au avut loc mai mulți polițiști și studenți 
fost arestați.

La Praga s-a deschis 
vineri congresul extraordinar al U- 
niunii ziariștilor cehoslovaci, la care 
participă aproximativ 400 de dele
gați. Congresul va discuta proiectul 
noului statut al Uniunii ziariștilor și 
alte probleme care interesează pe lu
crătorii din presă și radio-televi- 
ziunc.

„Cosmos—228', satelit artifi
cial al Pămîntului, destinat continuă
rii cercetărilor în spațiul cosmic, a 
fost lansat în U.R.S.S.

Aproximativ 1 200 de do
cheri din Montreal au declarat 
joi o grevă pe termen nelimitat în 
sprijinul cererii de majorare a sala
riilor.

„Sînt plină de admirație față 
de realizările 
tehnicienilor -prieteni 
Apreciez deosebit de mult teh
nica constructorilor de utilaj 
petrolier care au realizat insta
lația de foraj „F—200", a de
clarat cel de-al 200 000-lea vizi
tator al pavilionului țării noas
tre de la cea de-a 37-a ediție 
a Tirgului de la Poznan, ingi
nera Maria Dembinska din o- 
rasul gazdă. La festivitatea or
ganizată cu acest prilej, „jubi
liarei" i s-a acordat un pre
miu.

muncitorilor și' 
români.

„Unen' a dat publicită-Ziarul
ții hotărirea C.C. al P.P.R.M. și a 
Consiliului de Miniștri al R. P. Mon
gole cu privire la măsurile în vede
rea protejării șeptelului de vite îm
potriva lipsei de furaje în perioada 
de iarnă. După ce se arată că lipsa

de furaje din iama trecută, care s-a 
resimțit pe aproape întregul lecto
ri u al țării, a adus pagube însem
nate economiei naționale, hotărirea 
prevede sarcinile organizațiiloi de 
partid și de stat în vederea folosi,-, 
rii tuturor resurselor interne ale 
rii pentru a se asigura cantitatea 
cesară de furaje.

tă-ne-
In orașul Gorki în care 

născut marele scriitor Maxim Gorki 
au început festivitățile consacrate 
centenarului nașterii sale.

fanților a fost trimis spre semnare 
președintelui Johnson.

La Bratislava a sosit vineri 
Kurt Waldheim, ministrul afacerilor 
externe al Austriei, pentm convorbiri 
neoficiale cu Jiri Hajek, ministrul a- 
facerilor externe al R. S. Cehoslovace, 
în probleme de interes comun, pen
tru Austria și Cehoslovacia (C.T.K.).

s-a
Earl Warren, președintele 

Curții Supreme a S.U.A., și-ar fi 
prezentat demisia și ar fi adresat o 
scrisoare în acest sens președintelui 
Johnson. Warren a condus Comisia 
guvernamentală care a investigat îm
prejurările asasinării președintelui 
Kennedy. Ani de-a rîndul el a fost 
ținta unor atacuri din partea cercu
rilor ultraconservatoare din S.U.A. 
(U.P.I.).

Republicii Socialiste România

Senatul american a aprobat 
vineri proiectul de lege guvernamen
tal eu privire la sporirea impozitelor 
cu 10 la sută și recomandînd redu
cerea cheltuielilor bugetare cu 6 mi
liarde de dolari. Proiectul de lege 
aprobat joi și de Camera Reprezen

ta saloanele ambasadei
din Paris a avut Ioc joi seara înmînarea premiilor laureaților concursului 
„Bună ziuă, România", organizat de Comitetul de turism școlar al Turing- 
Clubului Franței. Acest concurs s-a desfășurat în toate instituțiile de învă- 
țămînt primar și secundar din Franța, cu sprijinul O.N.T. și Automobil-Club 
Român. Cei opt laureați ai concursului vor beneficia de cîte o călătorie 
gratuită în România.

După cum relatează 
ziarul vest-german „Die 
Welt", cu prilejul con
gresului organizației din 
landul Bavaria a Parti
dului național-democrat 
(P.N.D.), care s-a ținut 
zilele acestea la Coburg, 
au avut loc puternice 
manifestații împotriva 
acestui partid de ten
dință neonazistă. La mi
tingul de încheiere a 
congresului, la care a 
luat cuvîntul președin
tele partidului, von 
Thadden, circa 200 de 
tineri, manifestîndu-și 
dezaprobarea împotriva 
politicii acestui partid, 
au încercat să rupă cor
doanele oamenilor de

ordine și să zădărniceas
că adunarea. Intre adep- 
ții P.N.D. și demon
stranți au avut loc cioc
niri.

în seara aceleiași zile, 
circa. 2 500 de persoane, 
mobilizate de organiza
ția „Acțiunea democra
tică", au participat la 
un marș de protest prin 
Coburg. După aceea, 
în sala în care s-a ținut 
congresul amintit a a- 
vut loc o „adunare îm
potriva radicalismului 
de dreapta". Printre cei 
care au luat cuvîntul, 
Erwin Essl, președintele 
secțiunii din Bavaria a 
sindicatului lucrătorilor 
din industria metalurgi-

că, a condamnat cu cu
vinte aspre politica, 
P.N.D., cerînd interzice
rea lui.

Manifestații împotriva 
Partidului național-de- 
uioârat —■ adaugă ziarul 
■— au mat avut loc la 
Bochum, unde adversari 
ai neonazismului au în
cercat să zădărnicească 
o adunare la care a luat 
cuvîntul același von 
Thadden. Adepții P.N.D. 
i-au atacat pe demon
stranți rănind mai multe 
persoane. De asemenea, 
la Wuppertal (în foto
grafie), circa 
oameni s-au 
într-o manifestație îm
potriva partidului neo
nazist.

2 000 de' 
întrunit
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