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MAI BINE!
Noile fabrici la examenul tehnic și economic

Sînt evidente eforturile mari pe care statul nostru, întregul popor le fac în prezent pentru a asigura economiei noastre socialiste Un înalt ritm de dezvoltare. în repetate rîn- duri, conducerea partidului a atras atenția că atingerea acestui scop fundamental presupune, pe lîngă investirea unor mari fonduri bănești destinate lărgirii bazei tehnico-materiale, o muncă stăruitoare și de perspectivă pentru folosirea intensivă, cu maximum de randament, a întregului potențial industrial de care dispune economia. Cu alte cuvinte, înalta eficiență trebuie concepută și asigurată în toate cazurile prin folosirea la întreaga capacitate a instalațiilor in- ■ dustriale mai vechi și prin realizarea și depășirea, într-un timp cît mai scurt posibil, a indicatorilor tehnico- economici proiectați la noile obiective industriale.Mai mult decît oricine, un a- semenea postulat economic trebuie să-l aibă permanent în vedere comitetele de direcție, organizațiile de partid și colectivele din unitățile economice ale județului Argeș, zonă geografică a țării care, în anii acestui cincinal, a cunoscut o dezvoltare puternică din punct de vedere industrial. în primii patru ani ai cincinalului, aici au fost construite și date în exploatare obiective industriale de excepțională importanță pentru avîn- tul economiei naționale, cum sînt: fabrica de motoare electrice, combinatul petrochimic, uzina de autoturisme, rafinăria, fabrica de stofe și fabrica de bere din Pitești. Totodată, au fost dezvoltate capacitățile de producție la Uzina mecanică Muscel, întreprinderea de poduri metalice și prefabricate din beton, întreprinderea textilă, ambele din Pitești, întreprinderea minieră din Cîmpulung și altele. Creșterea potențialului industrial ai județului își găsește reflectarea în faptul că, în acest an, este planificat să se realizeze o producție- cu 54 la sută mai mare ca anul trecutDacă 1969 a constituit pentru noi

anul punerilor masive în funcțiune, 1970 reprezintă anul cînd investițiile trebuie să-și dovedească din plin eficiența economică, anul cînd urmează să fie atinși indicatorii tehnico-eco- nomici proiectați la majoritatea capacităților noi puse în funcțiune. Complexitatea sarcinii ce ne stă în față reclamă răspunsuri clare, încă de pe acum, la cîteva întrebări esențiale : Ce s-a întreprins în lunile care au trecut din acest an pentru realizarea parametrilor proiectați, potrivit eșalonărilor prevăzute în grafice ? In ce direcții trebuie acționat neîntîrziat pentru recuperarea anumitor rămineri în urmă ce se semnalează în acest domeniu ? Este de datoria noastră să știm bine în ce stadiu de rezolvare a problemei ne aflăm, întrucît sfîrșitul anului trecut ne-a găsit — la unele din noile unități — într-o situație nu dintre cele mai bune în această privință.Ca să conturăm cît mai clar direcțiile principale de acțiune, în urmă cu cîteva săptămîni, un larg colectiv format din activiști ai comisiei economice a comitetului județean de partid și din cadre de specialitate din întreprinderi și unitățile bancare au efectuat o analiză la 17 capacități și obiective industriale, recent intrate în funcțiune. A reieșit cu acest prilej că cele mai multe dintre ele dispun de reale posibilități pentru respectarea și chiar reducerea perioadei normate de realizare a parametrilor proiectați. Ca urmare, au fost stabilite măsuri tehnico-organizatorice, care, prin grija conducerilor administrative și organizațiilor de partid, încep să prindă viață. Important este că s-au evidențiat posibilități de reducere a termenelor de realizare a indicatorilor tehnico-economici proiectați la un număr de 6 capacități. La instalațiile de acrilonitril și de negru de fum (etapa a II-a), de la Combinatul petrochimic Pitești, de exemplu, s-a stabilit atingerea indicatori-

La București au început miercuri dimineața lucrările sesiunii a patra a celei de-a șasea legislaturi a Marii Adunări Naționale.Marele sfat al'țării ia în discuție documente de mare importanță pentru dezvoltarea în continuare a României sOcțaliste. Mărturie ventă a democratismului ce caracterizează întreaga noastră viață politică, economică și socială, aceste documente sînt rodul unor largi consultări, în cadrul cărora oameni ai muncii, specialiști în diverse domenii au făcut propuneri prețioase pentru perfecționarea activității economice în vederea valorificării într-o măsură și mai mare a resurselor materiale și umane ale țării. în actuala sesiune, deputății vor dezbate, de asemenea, probleme principale ale politicii externe promovate de Republica Socialistă România.La lucrări iau parte deputății Marii Adunări Naționale, precum și nurțieroși invitați — conducători de instituții centrale și organizații obștești, activiști de partid și de stat, personalități ale vieții economice, științifice și culturale, ziariști.In lojile Marii Adunări Naționale erau prezenți șefi ai misiunilor diplomatice acreditați în țara noastră. Se aflau, de asemenea, numeroși corespondenți ai presei străine.Ora 10. Deputății și invitații au întîmpinat cu îndelungi aplauze pe conducătorii partidului și statului.în loja din dreapta au luat Ioc tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, Emil Bodnaraș,(Continuare în pag. a III-a)

conștiință
Tîrguiala cu propria

I aui Niculescu-Mizil, Gheorghe Ră- dulescu, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, Maxim Berghianu, Florian Dănă- lache, Constantin Drăgan, Janos Fazekas, Petre Lupu, Manea Mă- nescu, Dumitru Popa, Dumitru Popescu, Leonte Râutu, Gheorghe Stoica» Vasile Vîlcu.In loja din stînga se aflau membrii Consiliului de Stat.Lucrările sesiunii au fost deschise de tovarășul Ștefan Voitec, președintele Marii Adunări Naționale.Marea Adunare Națională a adoptat in unanimitate următoarea ordine de zi :1. Proiectul Legii organizării și disciplinei muncii in unitățile socialiste de stat.2. Proiectul Legii privind asigurarea și controlul calității produselor.3. Proiectul de Lege privind regimul ocrotirii unor categorii de minori.4. Cu privire Ia activitatea internațională a Republicii Socialiste România în anul 1969.Intrîndu-se in ordinea de zi, deputatul Petre Lupu, ministrul muncii, a prezentat Expunerea la Proiectul Legii organizării și disciplinei muncii în unitățile socialiste stat.După cum se știe, acest proiect lege a fost publicat în prealabil presă și amplu dezbătut în organizațiile sindicale cu masele largi de oameni ai muncii, cu care prilej i •s-au adus îmbunătățiri.Deputatul Gheorghe Vasilichî, președintele Comisiei (pentru sănătate, muncă și asigurări sociale, a prezentat raportul comun al acestei comisii și al Comisiei juridice la proiectul de lege în dezbatere.Comisia pentru sănătate, muncă și asigurări sociale, împreună cu Comisia juridică, întrunite în ședință comună, cu participarea unor membri ai altor comisii permanente ale Marii Adunări Naționale, au dezbătut proiectul de lege a organizării și disciplinei muncii în unitățile socialiste de stat.

dede în

Comisiile au constatat că proiectul de lege se înscrie în ansamblul măsurilor elaborate de conducerea de partid pentru îndeplinirea amplului program de înflorire a patriei noastre socialiste, stabilit de Congresul al X-lea și are o însemnată importanță pentru dezvoltarea întregii noastre economii naționale.Comisiile au considerat necesar să sublinieze, în fața Marii Adunări Naționale, faptul deosebit de pozitiv că proiectul de lege a fost supus, din indicația conducerii partidului, dezbaterii maselor largi populare, ceea ce dovedește adîncul democratism al politicii partidului și statului nostru. Numărul mare de participant — de peste un milion și jumătate de muncitori, tehnicieni, ingineri, cadre de conducere, din care circa 64 000 au luat cuvîntul în cadrul celor 11 mii de adunări care au avut loc în întreaga țară — este încă o mărturie a participării largi a oamenilor muncii la elaborarea legilor și la conducerea statului.Pornind de la ideea că procesul revoluționar care a avut loc după cucerirea puterii de stat și care a dus la făurirea economiei socialiste a schimbat esențial poziția oamenilor muncii în societate, proiectul introduce noi și eficiente măsuri menite să ducă la stimularea tuturor laturilor activității umane în îndeplinirea atribuțiilor ce revin fiecărui salariat în procesul muncii, pentru sporirea întregului potențial economic al țării.întrucît îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan, îmbunătățirea calitativă a produselor și reducerea cheltuielilor de producție sînt obiective a căror realizare este strîns legată de măsurile de organizare și disciplină a muncii, prevederile proiectului de lege subliniază importanța organizării științifice a producției și a muncii, a aplicării cuceririlor științei și tehnicii, avansate, a utilizării intensive a tuturor mijloacelor de muncă, a aprovizionării cu materiale în timp

AmbasadorulLa 25 martie 1970, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a primit pe Antonio Alvarez Restrepo, care și-a prezentat scrisorile de acreditare în
Columbieicalitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Columbia în Republica Socialistă România. (Cuvîntările 

rostite în pagina a 5-a).

Ambasadorul Republicii GuineeaLa 25 .martie 1970, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a primit pe Mathias Fassou Moriba, care și-a prezentat scrisorile de acreditare în calitate
de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Guineea în Republica Socialistă România. 
(Cuvîntările rostite in pagina 
a 5-a),
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fiw, intr-adevar.
la Rîmnicu- Vîlcea ?

CHIMIȘTII CONSTRUIESC 
TRADIȚIE A ORAȘULUI0 NOUAO vizită într-un ma- combinat al chimiei e o continuă pen- \ dulare între planul real-și unul fantastic, ' ' . ' . Fantastic,abstract, Insondabil și indiscernabil pentru o- chiul vizitatorului este fluxul propriu-zis al producției, spirala mereu suitoare a proceselor și metamorfozelor la care e supusă materia, procese consumate adine și ascuns, în uriașe retorte și alambicuri, tot atit de ermetice, de misterioase, de stranii, ca și formulele chimice care le codifică existența. Nu vezi, ca într-o fabrică obișnuită, produsul ce iese din mîna omului, piesa șlefuită la strung, fructul exact, viu și concret al priceperii lui. Rămîne, însă, mai precis conturat, eliberat de orice alte imagini și aderențe, planul realului : omul.Aplicabil în general, acest adevăr mi s-a părut a avea, la Combinatul chimic Rîmnicu-Vîlcea, plus de pregnanță și de unicitate.Pentru

f - real ■ și ui> închipuit.
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întîi — este vorba de Rîmnicu-Vîlcea, acel vechi „oraș al pensionarilor", pe care anii și evenimentele nu-1 țitingeau, cu aerul său de tristețe bacoviană,
Reportaj de

Hie PURCARU

cu străzi ofilite la gemete clavir în burată
mici, cu flori geamuri, cu agonice de pacea netul- a după-amie-zilor, cu întregul buchet de miresme fade și neschimbate ani al „I prin „locului în care nu se întîmnla nimic". Și pentru că — în al doilea rînd — acest foarte nou și modern combinat, a cărui piatră de temelie s-a pus abia în 1966, este astăzi unul dintre cele mai mari ale țării, realizînd în acest an o producție loare de oane lei pentru următori, deri de orizonturi, noi sporuri impresionante, efect al extinderii
marfă în va- 700 de mili- și anuntînd, anii imediat noi deschi-

modernizării, al fabricării de noi produse, al îmbogățirii și diver-: sificării producției. Aici vor lucra, în e- tapa finală, nu mai puțin de 7 000 de sa- lariați. Și numai una dintre fabricile combinatului — fabrica de policlorură de vinii — aflată acum în etapa probelor tehnologice va furniza, in 1973, o cantitate de p.v.c. în- semnînd 70 la sută din producția națională.Un veritabil colos industrial, într-un loc în care timpul, cînd- va, părea să stagneze. Și între aceste realități, ordonîndu-le și hotărîndu-le sensurile mișcării, omul.— Oamenii combinatului ?Intorcindu-ne întrebarea, inginerul Victor Poltoraschi, directorul general al unității, surîde și ezită cîteva clipe, preocupat — ne mărturisește — de o dilemă, una singură, dar covîrșitoare. totală : cea a selecției. Pe cine să numești

Am citit, mai zilele trecute (ați citit, probabil, și 
dumneavoastră) despre un șofer care a refuzat să 
transporte la maternitate o femeie gravidă, întrucît 
dumnealui era „mai mult ca sigur" (după cum mărtu
risea cu cinism) că nu va primi nici un leu. Poate că 
s-ar fi mulțumit cu puțin, cu zece, la o adică — și 
cu cinci lei, cît să-i ajungă de-o bere, de-un pachet de 
țigări. Cu puțin, da — dar cu nimic, in nici un caz I Fe
meia a născut pe o platformă de camion Seara, înainte 
de-a se culca, șoferul în cauză și-o fi numărat bănuții, 
ciștigul de peste zi. Dac-a avut, 
tit, asta nu mai știm. Dar 
am vrea să-i tulburăm som
nul pentru următoarele nopți.

A veni în ajutorul unui 
semen de-al tău, cînd acesta 
se află într-o situație critică, 
este o datorie omenească, 
o datorie de conștiință, și nicidecum o chestiune de 
•afaceri. Este adevărat că nu se poate trăi fără bani; 
dar a călca in picioare normele de conviețuire socială, 
omenia — pentru bani — uitind că în fie
care zi dăm un examen de conștiință in fața noastră 
și-a celorlalți, înseamnă nu ciștig, ci degradare civică 
și morală. Oricît de recalcitrant, de cinic ar fi, sau ar 
încerca să fie un individ, pînă la urmă trebuie să se 
prezinte la examenul zilnic de conștiință. Dar, nu o 
dată, pentru a obține mult dorita înseninare, pentru a 
se dovedi că nu este chiar atit de păcătos, începe ade
vărate tratative cu conștiința, aranjamente, tirguieli, 
un fel de „Mai dă jupîne, mai lasă stăpîne !"

Era o chestiune de conștiință pentru inginerul T.A. 
să intervină, din primul moment, în ajutorul și-apoi în 
apărarea unui coleg, acuzat pe nedrept, de multe ne
reguli în serviciu, aparținînd altora. T.A. era unul 
dintre foarte puținii care știau exact cum s-au petre
cut lucrurile, și-ar fi putut să-i numească pe adevă- 
rații vinovați. Ar fi putut, dar — și-a zis T.A. — ches
tiunea e prea complicată, o să-i dea multă bătaie de 
cap ; s-ar prea putea ca vinovății, avînd relații la cen
tru, să scape, și-ntr-o bună zi, cînd le-o veni la soco
teală, să se unească împotriva lui... Și-a tăcut o zi, 
incercînd tratative cu conștiința : Las’că spun mîine, 
poimâine, să mai vedem, să ne mai gindim. A tăcui 
încă zece zile, întristat de soarta colegului, a tăcut, 
promițând conștiinței că la momentul potrivit va in
terveni. Apoi, vrind să se liniștească, să scape de mus
trările zilnice, a plecai în concediu. Incapabil să a- 
dopte o atitudine civică demnă, principială, a dezertat, 
numai că, firesc, mustrările l-au ajuns din urmă, iar 
concediul n-a mai fost concediu. Cam asta e situația, 
și-a zis T.A., se descurcă fiecare cum poate, și s-a 
apucat să bea, ca să uite. Cînd a revenit din con-

ori nu un somn liniș-

cediu, și-a zis că-i prea tîrzîu să intervină, ar fi destul 
de jenant, ar trebui să recunoască fată de toți că n-a 
avut curajul să intervină din prima zi.

Două săptămâni mai târziu, T.A. a fost acuzat, pe 
nedrept, de aceiași — care-l acuzaseră, pe colegul său. 
Voiau să-l intimideze, să scape de el, să-l trimită la 
altă întreprindere, să-i facă vînt, de teamă ca nu 
cumva, într-o zi T.A. să ia apărarea colegului și să 
spună adevărul despre ei. Și-atunci, acuzat pe nedrept, 
aflindu-se intr-o situație critica, ~ 
apeleze In conștiința

PICĂTURA DE! CERNEALĂ

. T.A. s-a gîndit să 
altora, a tovarășilor săi, dar nu 

și la conștiința lui. Pretindea 
altora o atitudine civică, după 
ce el se dovedise, și încă se 
mai dovgdea, incapabil de-o 
asemenea atitudine. Acuza 
viața, soarta, in loc să-i acu
ze pe vinovați. N-a spus lu- 

in momentul cind și-a văzutcrurilor pe nume decît in momentul cînd și-a văzut 
primejduită situația profesională. Situația lui. De si
tuația colegului uitase. Cu întârziere, adevărul a trium
fat ; cu întârziere, adică — după multe peripeții în
tristătoare, după necazuri etc.

Ne revoltă goana neomenească a unora după ciștig. 
Ne revoltă, dar nu o dată, ridicăm din umeri ; 
Asta-i situația, așa-s oamenii ! Dar situația poate, și 
trebuie să fie îndreptată, pot fi îndreptați și oamenii 
în cauză. Conștiința ne cere să spunem lucrurilor pe 
nume, să intervenim, în numele principiilor noastre 
nu să începem tratative cu întrebarea „Cine știe ce 
complicații se mai ivesc ?...“ Pentru că astfel, pregătim 
terenul pentru întimplări la fel de revoltătoare.

Ne revoltă nedreptatea, și cind o suportăm noi, și 
cînd o suportă alții. Ne revoltă, dar nu o dată, ridicăm 
din umeri. Ca și cind nedreptatea ar fi fost comisă de 
niște forțe oculte, in fața cărora trebuie să ne recu
noaștem neputincioși. Se uită in astfel de împrejurări, 
că legile noastre, pe care le-am votat, la care ținem, 
ne apără de nedreptate Că trăim într-o țară socialistă, 
unde omul se bucură de respectul cuvenit. Dar legile 
nu pot să ne apere fără ajutorul nostru. De aceea, con
știința trează, conștiința de fiecare zi trebuie să ne 
determine să spunem lucrurilor pe nume, să adoptăm 
o atitudine civică in spiritul legalității și al moralei 
socialiste, în orice împrejurare și oricare ar fi locul in 
ierarhia instituției in care lucrăm a celui ce și-ar în
gădui abateri de la regulile, de la normele făcute pen
tru toată lumea. Numai astfel, conștiința se va dovedi 
aptă pentru examenul cotidian pe care este chemată 
să-l susțină fără ezitări și fără compromisuri.

Nicolae ȚIC

(Continuare 
în pag. a IV-a)

(Continuare în pag. a Il-a)
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In practică Dragi tovarăși,
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TARIFUL PRESTĂRILOR DE SERVICII

CELUI DE-AL XXII-LEA 
CONGRES AL PARTIDULUI 

COMUNIST DIN AUSTRALIA

In aproape fiecare așezare urbană sau rurală de pe întreg cuprinsul țării funcționează în prezent, într-un număr mai re- strîns sau mai mare, unități prestatoare de servicii pentru populație. Dar indiferent de loț calitatea în care este amplasată unitatea, de profilul meseriei, de apartenența ei la un sector economic sau altul (cooperația meșteșugărească, cooperația de consum, industria locală, gospodăria comunală), disciplina tarifară — înțelegînd prin a- ceâsta încasarea corectă a contravalorii serviciului prestat — este aceeași, unică pentru toți meseriașii.Numeroși cetățeni ne-au semnalat însă o serie de abateri de la aplicarea corectă a tarifului, constatate de altfel și de controalele efectuate de organele de specialitate ale Comitetului de stat pentru prețuri. La unitatea de tricotaje din cadrul cooperativei meșteșugărești „Oltul“-Miercurea Cine, de e- xemplu, s-a încasat cu bonul nr. 19 852 tariful de 88 lei în loc de

] ' .79 lei pentru împletirea unui pulover bărbătesc, iar cu bonul nr. 17 106 s-a încasat tariful de 61 lei în loc de 57 lei pentru o vestă fără mîneci, contextură simplă. Cazuri asemănătoare au fost întîlnite și la unitatea de reparații încălțăminte a cooperativei meșteșugărești „Lacul Roșu"-Gheorghieni. la secția de croitorie bărbați din cadrul cooperativei de consum Sînmar- tin-Ciuc, județul Harghita, la secția de vulcanizare a cooperativei meșteșugărești „Presta- rea“-Hunedoara etc La I.I.L. „Timișul“-Lugoj cu antecalcula- ția nr. 306 s-au încasat în plus de la client 566 lei. întrucît nu s-a aplicat pentru serviciul prestat tarif ci preț, contrar metodologiei în vigoare. Aceeași întreprindere, aplicînd în calculul tarifelor o altă rentabilitate decît cea prevăzută, a încasat în plus de la clienți 53 antecalculația antecalculația antecalculațiaCe cauzepractici 2 Toți cei cu care am
nr 430. 62 nr. 218. 149 nr 448 etc. generează

lei lei lei cu cu cuaceste

stat de vorbă, specialiști în sectorul de deservire și al tarifelor, cadre de conducere din diferite întreprinderi și cooperative de consum sau meșteșugărești au fost unanimi în a aprecia că aplicarea eronată a tarifelor se datorește fie necunoașterii tarifelor legale sau a normelor de stabilire a sumelor de plată pentru serviciile ce se prestează, fie tendinței de pricopseală a unor meseriași. întrucît în toate cazurile exemplificate sumele încasate în plus erau totuși trecute în bonuri, se creează impresia eronată că lucrătorul nu și-ar fi însuși’ nimic. Eronată, pentru ratorul este centuale din și. ca atare, mult bonurile de plată, cu atît și ciștigul său este mai mare.
Mihai IONESCU 
Alexandru BRAD 
Sabin IONESCU

că, se știe, coope- plătit în cote pro- încasările realizate cu cit încarcă mai

(Continuare în pag. aV-a)

Comitetul Central al Partidului Comunist Român vă transmite dumneavoastră, delegați la cel de-al XXII-lea Congres al Partidului Comunist din Australia, întregului partid, clasei muncitoare și poporului australian un cald salut frățesc.Comuniștii români nutresc sentimente de caldă simpatie față de activitatea partidului dumneavoastră pusă în slujba intereselor și aspirațiilor fundamentale ale maselor muncitoare, împotriva acțiunilor agresive ale imperialismului, pentru independența și libertatea popoarelor, pentru pace și securitate internațională.Subliniem și cu acest prilej relațiile de prietenie și solidaritate frățească statornicite între partidele noastre pe baza principiilor marxist-leni- niste ale internaționalismului socialist, egalității în drepturi, independenței fiecărui partid. Ne exprimăm convingerea că dezvoltarea în continuare a legăturilor internaționaliste dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Australia servește prieteniei dintre cele două partide și popoare ale noastre, cauzei unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale.Vă urăm succes deplin în desfășurarea lucrărilor congresului, noi victorii în lupta pentru realizarea nobilelor țeluri ale democrației, socialismului și păcii.
COMITETUL CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN



PAGINA 2 SCINTEIA
ananaoans

— joi 26 martie 1970

LUCRĂRILE SESiU

socialiste de stat,
prezentată de tovarășul Petre Lupu, ministrul muncii
Din însărcinarea Consiliului de Miniștri am onoarea să prezint Marii Adunări Naționale, spre dezbatere yi aprobare, proiectul de lege cu privire la organizarea și disciplina muncii în unitățile socialiste de stat.Victoria socialismului în țara noastră, proprietatea poporului asupra mijloacelor de. producție, instaurarea relațiilor de colaborare și ajutor reciproc între oamenii muncii, crearea unei industrii puternice înzestrată cu tehnica nouă, perfecționarea proceselor de producție, existența unei economii planificate au creat condițiile obiective favorabile și. în același timp, au impus ca o cerință obligatorie o tot mai bună organizare și întărirea disciplinei în muncă pentru asigurarea unui ritm înalt al dezvoltării forțelor de producție și asigurarea unei eficiențe sporite a întregii activități sociale.Totodată, experiența a demonstrat că o bună organizare a muncii, pre- supunînd folosirea la întreaga capacitate a mașinilor și utilajelor, repartizarea riguroasă a forței de muncă, crearea condițiilor tehnico-organiza- torice pentru utilizarea ei deplină și rațională, constituie un element determinant pentru întărirea disciplinei și ordinii în întreprinderi cu toate consecințele favorabile ce decurg de aci pentru bunul mers al activității economice.Este semnificativ din acest punct de vedere faptul că noțiunea de organizare este asociată atît în titlul cit și în conținutul proiectului de lege de aceea de disciplină. Niciodată nu a putut exista — iar în. condițiile unei economii moderne, nici nu poate fi concepută — o bună organizare fără 

o disciplină desăvîrșită.în același timp, este cunoscut că cel mai însemnat obiectiv economic sau de orice altă natură rămîne doar o "dorință dacă nu se desfășoară o muncă perseverentă de organizare a înfăptuirii sale.Tocmai datorită faptului că, pe lingă vasta sa muncă creatoare pentru elaborarea unei politici juste, partidul nostru a desfășurat o uriașă și stăruitoare muncă de organizare și mobilizare a maselor la înfăptuirea ei, poporul român a obținut rezultate strălucite în opera de construire și desăvîrșire a socialismului în patria sa !Făcînd bilanțul rezultatelor obținute în această operă și stabilind pentru etapa următoare obiectivul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, lucrările Congresului al X-lea al Partidului Comunist Român, au fost străbătute ca un fir roșu de preocuparea pentru perfecționarea conducerii, planificării și organizării pe baze științifice a activității economice, pentru perfecționarea conducerii și organizării întregii vieți sociale.Din lucrările Congresului, din cu- vîntările tovarășului Nicolae Ceaușes- cu, secretarul general al partidului nostru, se desprinde totodată clar o teză deosebit de importantă, izvorîtă din experiența proprie ca și din experiența altor țări socialiste, și anume că numai existența condițiilor o- biective pentru asigurarea concordanței între relațiile de producție și nivelul dezvoltării forțelor de producție nu înseamnă în mod automat și înfăptuirea ei, că pentru aceasta este neapărat necesară perfecționarea la timp a relațiilor de producție, a tuturor relațiilor sociale, în raport cu cerințele dezvoltării forțelor ' de producție.Organizarea șl disciplina muncii constituie componente esențiale ale perfecționării relațiilor de producție, a relațiilor sociale, în genere, și totodată — și tocmai de aceea — condiții deosebit de importante ale sporirii rodniciei muncii, ale fructificării maxime a potențialului economic al țării, în interesul ridicării bunăstării oamenilor muncii și înfloririi patriei.In decursul anilor, în țara noastră în procesul construcției socialiste s-au obținut rezultate însemnate în domeniul îmbunătățirii organizării muncii, al întăririi disciplinei și ordinii în întreprinderi și instituții. Trebuie spus, totodată, că lipsurile existente încă în această direcție au frînat obținerea unor rezultate și mai bune.Tn același timp doresc să subliniez că legislația economică, legislația muncii n-au ținut pasul cu cerințele dezvoltării social-economice pe care în mod firesc trebuie să le oglindească. Multe dintre ele au fost depășite. Așa se explică de ce a fost necesar să se adopte in ultimii ani o seamă de noi reglementări legale în aceste domeniu ; acesta este și motivul pentru care a fost necesară elaborarea proiectului de lege supus astăzi, spre aprobare. Marii Adunări Naționale.Desigur, s-ar putea pune întrebarea, și s-a și pus, de ce reglementările prevăzute în acest proiect, sau cea mai mare parte dintre ele, nu se rezolvă cu prilejul elaborării noului cod al muncii ? Răspunsul este acela 1 că noul cod, fiind conceput ca o lege cadru, va cuprinde reglementări generale, de principiu, ale raporturilor de muncă în etapa pe care o străbatem, urmind ca prin legi speciale să fie reglementate pe larg diferitele aspecte ale acestora — așa cum a fost cazul cu legea protecției muncii, cu legea concediilor, așa cum este cazul cu proiectul de față, cum va fi cu legea salarizării, legea de organizare 
a sindicatelor și altele.Proiectul ce vă esfe prezentat urmărește realizarea în primul rind a cadrului legal pentru perfecționarea conducerii, a organizării muncii și producției în întreprinderi, prin precizarea sarcinilor și responsabilităților ce revin factorilor de conducere la diferite niveluri — de la organele colective de conducere și pînă la maiștri — pentru asigurarea condițiilor tehnico-materiale și organizatorice în vederea îndeplinirii sarcinilor de plan, pentru asigurarea unor 

condiții normale de muncă, pentru bunul mers al întregii activități a întreprinderii.Este de remarcat accentul ce se pune în acest sens pe introducerea cuceririlor, științifice și tehnicel pe organizarea științifică a producției și a muncii, pe aprovizionarea tehnico- materială ritmică, pe utilizarea intensivă a mașinilor și utilajelor, asigurarea îndrumării și asistenței tehnice la fiecare loc de muncă, folosirea rațională a forței de muncă, pe buna gospodărire a fondurilor materiale și bănești și îndeplinirea riguroasă a contractelor economice, probleme vitale și deosebit de actuale ale economiei noastre.Pe de altă parte, proiectul, îmbunătățind. sistematizînd și unificînd prevederile diferitelor acte normative, urmărește o mai bună precizare a raporturilor de muncă, a obligațiilor organelor de conducere față de angajați și a anga.iaților față de întreprindere. precizîndu-se mai clar rolul contractului individual de muncă, prevăzîndu-se pentru prima dată obligația încheierii acestuia în formă scrisă. în vederea întăririi răspunderii ambelor părți contractante, pentru îndeplinirea clauzelor prevăzute in contract.Sint prevăzute și puternic subli- , niate reglementările privind dezvoltarea democrației socialiste în viața întreprinderilor și instituțiilor, reflectare a preocupării continue în a- cest sens a conducerii noastre de partid și de. stat. Prin proiect capătă putere de lege atribuțiile largi acordate adunării generale a salariaților în problemele bunului mers al întregii activități a unităților, responsabilitatea fiecărui angajat pentru munca încredințată, indiferent de funcție, față de colectivul unității, •dreptul fiecărui om al muncii de a-și spune părerea asupra tuturor problemelor' și datoria conducerii de a ține seama de ea.O problemă subliniată cu deosebită putere în proiectul de lege este aceea a întăririi disciplinei tn muncă a tuturor salariaților, indiferent de locul pe care-1 ocupă rin ierarhia socială. Prevederile sale în acest sens sint menite să contribuie Ia înlăturarea manifestărilor de indisciplină ce mai există in întreprinderile și instituțiile noastre, cu consecințe negative asupra activității economice. Iată doar cîteva date care ilustrează necesitatea unor a ttel de măsuri. Indicele de utilizare a fondului de timp maxim disponibil în industria de stat de circa 94 la sută, care se menține constant in ultimii ani, trebuie considerat incă drept nesatisfăcător. Absențele nemotivate au crescut în perioada 1966—1989 de la 0,4 la 0.7 la sută. Din cauza diferitelor întreruperi, datorită unor lipsuri organizatorice, a învoirilor și concediilor fără plată, a absențelor nemotivate s-au pierdut. în industrie. în anul 1969. circa 40 milioane de om/ ore.Este necesar să subliniem, de asemenea, că în numeroase cazuri, deteriorarea unor importante utilaje și instalații, a unor materii prime și materiale, accidentele de muncă, uneori mortale, cu toate consecințele economice și sociale ce decurg din acestea se datoresc, în bună măsură, manifestărilor de indisciplină în muncă.Vă este cunoscut că disciplina muncii este în prezent insuficient reglementată in legislația noastră. Prin proiectul ce vă este piezentat s-a urmărit înlăturarea acestei însemnate lacune, reglementîndu-se pentru prima dată la nivel de lege conți- ■ nutul și mijloacele de realizare a disciplinei în muncă, instituirea recompenselor și sancțiunilor disciplinare, căile de apărare a celor în cauză împotriva sancțiunilor abuzive, răspunderea — inclusiv, penală — a celor ce aplică sancțiuni cu rea credință, precum și posibilitatea și condițiile reabilitării celor sancționați.Sint prevăzute, de asemenea, normele care vor sta la baza întocmirii^ regulamentelor de ordine interioară a căror strictă respectare de către toți salariații asigură acțiunea unită și disciplinată a întregului colectiv pentru îndeplinirea sarcinilor.Clasei muncitoare i-a fost caracteristică disciplina în muncă incă în timpul cind a lucrat in întreprinderile patronilor capitaliști, spiritul de disciplină fiindu-i de mare ajutor în grelele lupte de clasă împotriva capitalismului. Pe acea vreme insă un act de indisciplină dăuna în primul rînd patronilor, deși muncitorul respectiv avea și el de suferit consecințe. Acum, cind clasa muncitoare stăpînește mijloacele de producție, împreună cu întregul popor, cind a devenit clasă conducătoare în stat, un act de indisciplină dăunează intereselor poporului și de aceea societatea îl tratează cu atît mai multă asprime.Problemele disciplinei în muncă sint abordate în proiectul de. lege tocmai ținîndu-se seama de transformările profunde, social-economice, ce au avut loc în țara noastră, de identitatea obiectivă între interesele fundamentale ale societății și ale fiecărui individ în parte.Proiectul de lege se ocupă pe larg de reglementarea principalelor drepturi și îndatoriri ale salariaților. Din lectura proiectului se poate constata că sint legiferate drepturi și îndatoriri mai largi și mai diferite decît in reglementările actuale. Este firesc să fie așa. Atît drepturile cit și îndatoririle trebuie să corespundă posibilităților și nevoilor concrete ale etapei actuale de dezvoltare a societățiiîn ce privește drepturile, una a însemnat — și ca mărime și ca structură — salariul, cind a fost elaborat Codul Muncii acum 20 de ani și altceva e salariul astăzi, mai ales după 

majorarea salariilor și introducerea noului sistem de salarizare ; același lucru se poate spune și despre durata și sistemul de acordare a concediilor. despre acordarea gratifica- țiilor și premiilor și a altor drepturi materiale. Sint prevăzute, totodată, drepturi largi ale salariaților ca membri ai colectivului de muncă, posibilitatea lor de a-și afirma deplina inițiativă, priceperea și experiența in eforturile de imbunătâțire a întregii activități a intreprinderilor și instituțiilor.îndatoririle salariaților apar mai bine conturate, luindu-se in considerare calitatea lor dublă de proprietari și de producători. Ele vizează in principal îndeplinirea sarcinilor de producție, respectarea ordinii și disciplinei in muncă și a disciplinei tehnologice, perfecționarea pregătirii profesionale, apărarea și buna gospodărire a bunurilor proprietate socialistă ce le-au fost încredințate. Este semnificativ pentru noile relații din societatea noastră faptul că se ridică la rang de lege îndatorirea salariaților de a avea o comportare corectă, de a promova raporturi de întrajutorare cu toți membrii colectivului de lucru, de a combate orice fel de manifestări necorespunzătoare și de a acționa in spiritul atitudinii comuniste față de muncă și societate.O importanță deosebită acordă proiectul stabilității cadrelor, problemă economică și socială majoră. Deși indicele de fluctuație a salariaților din industria noastră a scăzut în anul 1969. față de 1968, de la 7,1 la 6,1 — ca urmare indeosebi a primelor efecte ale stimulentelor pentru stabilitatea cadrelor, cuprinse in noul sistem de salarizare — trebuie totuși considerat că este incă destul de mare și in industrie, dar mai ales în ramura construcții-mon- taj unde se ridică, in trimestrul IV 1969, la 13.1 la sută. Se știe că de stabilitatea cadrelor depind in mare măsură perfecționarea profesională, sporirea experienței in muncă, cunoașterea specificului întreprinderii și instituției, .atașarea de nevoile ei concrete. întărirea unității colectivului. cu consecințe foarte importante asupra' creșterii producției, productivității niuncii. reducerii prețului de cost, îmbunătățirii calității produselor și, in final, ă ridicării eficienței intregii activități economice. De aceea, proiectul de lege are in vedere stabilirea unor astfel de reglementări care să contribuie la întărirea stabilității cadrelor.Sint prevăzute condițiile in care un salariat iși păstrează vechimea neîntreruptă in muncă și vechimea neîntreruptă in aceeași unitate, indeosebi ultima aducind după sine a- vantaje materiale însemnate pentru salariații in cauză iar cei care-și intrerup vechimea pierzînd avantajele respectiveSint mai bine conturate și lămurite noțiunile de transfer în interesul serviciului și la cerere, precum și condițiile in care pot avea loc.Proiectul legiferează acordarea sporului de salariu pentru vechimea neîntreruptă in aceeași unitate, care s-a aplicat pină acum experimental, cu bune rezultate o dată cu introducerea noului sistem de salarizare.Totodată proiectul prevede introducerea unui act adițional la contractul de muncă, prin care se stabilește obligația de a lucra 5 ani in unitatea respectivă pentru acei care, pe cheltuiala unității, au urmat un curs de calificare, ridicare a calificării, perfecționare sau specializare, iar in caz de nerespectare a acestor obligații contractuale, de a suporta prejudiciul material adus statului prin irosirea mijloacelor folosite pentru instruirea lor.Prevederile hotăririi sint menite să . frineze tendința unor salariați . de a se plimba de la o unitate la alta, fără nici o preocupare de interesele majore ale societății, încurcind și stinjenind munca majorității salariaților. Ele sint menite, de asemenea, să stimuleze pe oamenii muncii ce-și consacră cu perseverență priceperea și depun continuu elor- turi pentru a-și mări contribuția la bunul mers al unităților în care muncesc ani îndelungațiAvind in vedere importanța problemelor pe care le tratează, proiectul de lege prevede importante stimulente materiale și morale, menite să cointereseze pe oamenii muncii și să-i mobilizeze la îndeplinirea cu conștiinciozitate a sarcinilor de muncă; la o disciplină ireproșabilă. la o participare activă în lupta pentru îmbunătățirea intregii activități a intreprinderilor și instituțiilorO bună parte dintre acestea, avînd caracter material, sint preluate, că- pâtînd pulere de lege, din prevederile noului sistem de salarizare care și-au dovedii eficienta.Totodată, așa cum e și firesc, proiectul de lege prevede sancțiuni morale și materiale pentru eventuale încălcări și abateri de la disciplină și de la obligațiile de serviciu, menite, în primul rînd. să prevină săvîr- șirea abaterilor și încălcărilor și în ai doilea rînd tragerea la răspundere, pe măsura faptelor, a celor ce a- duc daune pe această cale intereselor societății.Atrage atenția faptul că atît stimulentele cit și sancțiunile sint astfel concepute și dozate incit vor constitui importante instrumente în miinile conducerilor unităților pentru asigurarea îndeplinirii sarcinilor de producție la nivelul exigențelor, pentru intărirea ordinii și disciplinei socialiste în întreprinderi și instituții.Din întreaga construcție a proiectului de lege, din conținutul prevederilor se desprinde și de astă dată preocuparea constantă a conducerii noastre de partid și de stat privind creșterea răspunderii colective și individuale a oamenilor muncii in gos

podărirea cu grijă a avutului obștesc, pentru dezvoltarea conștiinței lor de stăpîni ai mijloacelor de producție și ai produsului muncii lor. pentru de- săvîrșirea în fapt — în viața de fiecare zi a întreprinderilor și instituțiilor — a unității de interese dintre stat și cei ce muncesc.Așa se explică de ce proiectul de lege, publicat și dezbătut pe larg cu oamenii muncii — conform practicii democratice devenită curentă în țara • noastră — a stîrnit atîta interes în rindurile maselor, s-a bucurat de a- probare unanimă. A produs o deosebită satisfacție grija ce se degajă din proiect pentru întărirea disciplinei și stabilității în muncă, a căror necesitate o simt atît de mult cei ce muncesc nemijlocit în unitățile productive.Așa cum vă este cunoscut, numeroși muncitori, ingineri. tehnicieni, funcționari au făcut propuneri de perfecționare a proiectului de lege, cea mai mare parte urmărind întărirea principalelor obiective avute în vedere de inițiatorii lui. Este încă o dovadă grăitoare a unității de interese, de gîndire. de năzuințe și de acțiune între partid, guvern și popor.Propunerile au fost examinate cu atenție, fiind reținute la îmbunătățirea proiectului acelea care aveau legătură cu obiectivele urmărite de proiectul de lege.Doresc să menționez principalele propuneri introduse în proiect :— obligația conducerilor unităților de a asigura condiții corespunzătoare de protecție a muncii, de a respecta și adu"e Ia îndeplinire angajamentele asumate prin contractul colectiv de a încunoștința pe salariați asupra felului cum au fost rezolvate . problemele pe care le-au ridicat în adunări și în alte împrejurări :— dreptul salariaților de a lua cunoștință de caracterizarea activității lor profesionale făcută de către șefii ierarhici, de a beneficia de trepte sau gradații superioare Ia salariul tarifar, în conformitate cu prevederile legale dacă-și îndeplinesc în bune condiții sarcinile de muncă și au o comportare ireproșabilă ; majorarea de la. 3 la 5 ani a obligației prevăzute în contract de a lucra ta unitatea respectivă — pentru salariații care au fost formați din punct de vedere profesional pe cheltuiala acesteia ; sublinierea faptului că sancțiunile prevăzute se aplică salariaților. indiferent de funcția ce o ocupă.Au fost făcute și o seamă de propuneri de îmbunătățire a formulării diferitelor prevederi ale legii de care s-a ținut seama Ia redactarea proiectului în forma pe care o prezentăm.Celelalte propuneri urmează a fi studiate în continuare și rezolvate— în măsura in care se justifică — prin hotărîri și instrucțiuni de aplicare a legii sau prin alte acte normative. în funcție de conținutul și natura acestor propuneriFolosesc prilejul ca. în numele Consiliului de Miniștri, să mulțumesc de la această înaltă tribună oamenilor muncii care prin propunerile lor și-au adus contribuția la îmbunătățirea proiectului de lege.Prin conținutul și obiectivele lui, proiectul de lege este un act juridic de mare însemnătate economică, politică, etică, o expresie a creșterii conștiinței sociale, a echității socia- ‘ liste.Fără îndoială că adoptarea proiectului de lege de către Marea A- dunare Națională va adăuga incă un instrument legislativ pentru mai buna reglementare a unor probleme deosebit 'de importante pentru activitatea noastră economică și socială.Se știe că legea este numai un izvor de drept, nu și dreptul înfăptuit.Sintem cu toții conștienți că deși insuficiența unor reglementări legale a constituit o cauză importantă, nu numai aceasta poate fi invocată pentru a explica lipsurile pe care le-am avut și le mai avem in domeniul organizării, al disciplinei, ordinii și stabilității in întreprinderi și instituții.De aceea, după adoptarea legii, ■ revine ca sarcină ministerelor, organelor centrală de sinteză economică, conducerilor centralelor industriale, ale intreprinderilor și instituțiilor, tuturor cadrelor de conducere, pină la maistru inclusiv, de a respecta neabătut - in primul rind ei înșiși— prevederile legii, fiecare la nivelul respectiv, precum și de a asigura aplicarea lor fermă in toate u- nitățile. la toate locurile de muncă— nu cu caracter de campanie - ci in mod sistematic și cu perseverență.O vorbă răspîndită in popor și a- dînc înrădăcinată in conștiința lui spune că acolo unde-i lege nu-i tocmeală. Așa au privit oamenii lucrurile io trecut, cind legea n-o făcea poporul și, de cele mai multe ori, era îndreptată împotriva lui. Este cu atît mai valabil acest principiu— simplu enunțat, dar deosebit de grăitor și de convingător — astăzi, cind legile emană de la popor și sint menite să servească cauza, interesele lui vitale. Proiectul de lege, pu- nind în evidență acest mare adevăr, cheamă și obligă la introducerea in toate sectoarele activității sbciale a unei adevărate domnii a legii ; ea amintește celor care au uitat ori celor care nu știu sau nu vor să știe aceasta că democrația socialistă cere cel mai deplin respect al legii,, cea mai fermă disciplină, o ordine exemplară, ca expresie' a u- nității și devotamentului poporului în lupta pentru cauza construcției socialiste și ca semn de înaltă conștiință socială, de civilizație și cultură.Este deosebit de necesar să creăm o puternică' opinie de masă in rîn- durile tuturor oamenilor muncii pentru ca fiecare in parte să respecte și totodată să vegheze la respectarea de către toți a prevederilor legii, astfel dh preocuparea pentru o mai bună organizare. pentru întărirea disciplinei și stabilității cadrelor în muncă să devină o trăsătură de bază a muncii și vieții de fiecare zi a colectivelor de muncă din întreprinderile și instituțiile noastie.Avînd convingerea fermă că noile reglementări ce se propun și stricta lor respectare vor aduce o mare contribuție la îmbunătățirea activității economice și sociale, cu repercusiuni deosebit de însemnate pentru fructificarea superioară a tuturor eforturilor pe care le face poporul român pentru creșterea forței economice a patriei și pentru ridicarea bunăstării și civilizației, rog Marea Adunare Națională să adopte proiectul de lege cu privire Ia organizarea și disciplina muncii în unitățile socialiste de stat.

(Urmare din pag. I)util a fiecărui loc de producție, a folosirii cit mai raționale a torței de muncă.în același timp șl In aceeași măsură. conducerile de întreprinderi și instituții. șefii de secții, maiștrii au sarcina de a se ocupa de îmbunătățirea protecției muncii, de crearea condițiilor igienico-sanitare la locurile de muncă, de realizarea angajamentelor luate prin contractul colectiv de muncă.Prevederile cuprinse în proiectul de lege, .al căror caracter realist ne dă certitudinea îndeplinirii lor. urmăresc întărirea ordinii și disciplinei, sint cerințe fundamentale ale procesului organizării producției și a muncii. indispensabile pentru îndeplinirea. in condiții cit mai bune, a sarcinilor de către fiecare unitate socialistă și la fiecare loc de muncă in parte. Acest lucru se impune cu atît mai mult azi. în condițiile economiei noastre socialiste, in plină dezvoltare, cînd tehnica nouă solicită, pe lîngă competență profesională, și punctualitate, fermitate, exigență. întărirea ordinii și disciplinei.Proiectul de lege supus dezbaterii reglementează drepturile și îndatoririle salariaților și definește poziția a- cestora în cadrul raporturilor de muncă, tinînd seama de dubla lor calitate : de proprietari ai mijloacelor de producție și de producători.Tn ansamblul lor. prevederile' înscrise în proiectul de lege urmăresc o mai mare stabilitate a cadrelor în toate sectoarele de activitate, creșterea spiritului de răspundere individuală și colectivă, paralel cu crearea condițiilor optime de muncă.Tn contextul noilor reglementări privind organizarea și disciplina muncii sint create condiții pentru îmbunătățirea și perfecționarea continuă a procesului de producție, creșterea productivității muncii și, pe a- ceastă bază, ridicarea bunăstării întregului popor, obiectiv central al politicii partidului și statului nostru.Comisia pentru sănătate, muncă și asigurări sociale și Comisia juridică roagă să se adopte proiectul de lege a organizării și disciplinei muncii în unitățile socialiste de stat, care ține seama de propunerile ce le-au făcut și care, fiind acceptate de inițiator, au fost introduse in textul proiectului, așa cum vă este prezentat.în continuare s-a trecut la discuția generală. Au luat cuvintul deputății : Ștefan Bbboș, prim-secretar al Comitetului județean — Neamț al P.C.R., președintele Consiliului popular județean, Gheorghe Stoica, maistru la Uzina mecanică „Muscel" din județul Argeș, Vasile Arde- leanu,, directorul Schelei de extracție — Boldești, județul Prahova, Mihai Ubornyi. secretar al Comitetului județean — Harghita al P.C.R., loan Cotoț, secretar al Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor, Veronica Ardelean, director al Fabricii de antibiotice din Iași, Marin Tudoran, directorul întreprinderii agricole de stat — Medgidia, din județul Constanța, Marin Enache, secretarul Comitetului de partid al Uzinei „23 August'1 din Capitală, Constantin Pitaru, maistru la Uzinele „înfrățirea" din Oradea, Mareei Dobra, președintele cooperativei agricole de producție din comuna Gîrbovi. județul Ilfov, loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini, Nicolae Ko- vinaru, prim-secretar al Comitetului județean - Teleorman al U.T.C.Proiectul de lege privind organizarea și disciplina muncii a fost primit și în județul Neamț cu deosebit interes. a arătat, printre altele, deputa- 
tul Ștefcm Bcboș, de oamenii muncii. Peste 50 de mii de muncitori, ingineri, tehnicieni, funcționari din toate domeniile de activitate au dezbătut cu inaltă responsabilitate acest document. și;au manifestat adeziunea deplină față de. noile reglementări, formulind totodată propuneri valoroase pentru îmbunătățirea activității și întărirea disciplinei în muncă.Susținînd necesitatea și oportunitatea prevederilor din proiectul de lege, participanții la dezbaterea publică au exprimat, in același timp, și o seamă de opinii critice privind unele deficiențe în organizarea și desfășurarea producției și a muncii în anumite sectoare de activitate. Dacă m-aș referi numai la anul 1969 trebuie să a- răt că in multe din unități din județul nostru, mai ales în chimie, industria ușoară, industria forestieră, construcții. indicele de folosire a timpului de lucru nu a depășit 95 —96 la sută și. cu toate că acest procent este intrucîtva mal ridicat decît media pe țară, faptul în sine exprimă o stare de lucruri nu tocmai satisfăcătoare. Numai din cauza întreruperilor, absențelor nemolivate, învoirilor s-au pierdut anul trecut tn unitățile industriale aproape 500 mii om-ore timp de lucru. La aceasta pot fi adăugate și alte prejudicii economice determinate de gradul redus de utilizare a unor mașini și instalații, depășirea unor consumuri specifice de materii prime energie electrică, combustibil etc. Iată de ce consider că proiectul de lege aflat In discuție vine să întărească însemnătatea ce trebuie a- cordată disciplinei ca o condiție de bază pentru ridicarea eficienței întregii activități.Subliniind eforturile pe care statul le face' an de an pentru continua dezvoltare și întărire a economiei naționale. vorbitorul a insistat apoi asupra necesității folosirii cu maximum de eficientă a potențialului tehnic și u- man. înscriindu-se în ansamblul de acte legislative elaborate pentru perfecționarea vieții economice și sociale. a spus vorbitorul, proiectul noii legi reflectă transformările adinei petrecute in societatea’ noastră în ultimii ani. creează cadrul juridic adecvat, pentru reglementarea raporturilor de muncă în etapa actuală. Prin a- ceasta clasa muncitoare, statul nostru intră in posesia unui instrument valoros cu ajutorul căruia pot asigura mai buna folosire a forțelor de producție în interesul societății.De o deosebită importanță mi se pare reglementarea fermă, dată în primul capitol al proiectului de lege, obligațiilor ce revin conducerilor de unități privind crearea tuturor condițiilor pentru desfășurarea normală a proceselor de producție. Tn înlăturarea deficiențelor de acest fel un rol de seamă îl va avea, bineînțeles, a- plicarea fermă a prevederilor legii contractelor. Practica a demonstrat și demonstrează că o disciplină reală, deplină, eficientă impune o conducere competentă, un cadru organizatoric adecvat, responsabilități bine precizate pentru fiecare salariat. începînd cu cadrele de conducere.Aș dori să subliniez și acea prevedere din proiectul de lege care obligă conducerea fiecărei unități să examineze cu atenție și să ia în considerare toate observațiile critice, sugestiile și propunerile de măsuri formulate de salariați. De aici rezultă stimulentul pe care legea îl creează 

pentru dezvoltarea inițiativei oamenilor muncii și atragerea lor Ia activitatea de conducere colectivă — expresie a profundului democratism ce caracterizează societatea noastră. Dar pentru a exista acest climat stimulativ de care vorbim, consider necesar, ca, așa cum s-au exprimat și alți participant! la dezbaterea publică, conducerile unităților să fie obligate să aducă la cunoștința salariaților în mod sistematic modul cum se rezolvă problemele ridicate de ei. Subliniez a- ceasta deoarece cunoaștem că și în prezent. în unele întreprinderi, o seamă de propuneri valoroase făcute de salariați ori rămîn uitate în procesele verbale, ori sînt rezolvate formal, necorespunzător, pentru că nu au fost studiate cu temeinicie de comitetele de direcție. Consider că și aici trebuie să manifestăm fermitate, să punem ordine, să înlăturăm formalismul.Pentru ca legea pe care o analizăm și o vom adopta astăzi să-și atingă pe deplin scopul, consider că este necesar ca sindicatele, U.T.C.-ul. celelalte organizații de masă să Intensifice munca cultural-educativă in rindul salariaților. al tuturor oamenilor muncii pentru creșterea conștiinței și răspunderii lor. pentru crearea unei o- pinii de masă împotriva celor care încalcă disciplina muncii, pentru statornicirea unul climat de emulație prielnic desfășurării normale a procesului de producție.Deputatul Gheorghe Stoica, maistru la uzina mecanică „Muscel11 județul Argeș, referindu-se. în cuvintul său. la faptul că ansamblul actelor normative elaborate în ultimul timp consfințesc prefacerile adinei petrecute în România socialistă, a subliniat că pentru prima dată în sistemul legislației noastre sînt stabilite la nivel de lege normele care trebuie să stea la baza asigurării ordinii și disciplinei muncii, obligațiile conducerii întreprinderilor, drepturile și îndatoririle salariaților.întregul colectiv al Uzinei mecanice Muscel, convins că una din cele mai mari rezerve în dobîndirea de noi succese în activitatea sa constă in îmbunătățirea organizării producției și a disciplinei muncii, a manifestat un adine interes față de acest proiect de lege, t-a dezbătut cu spirit de răspundere și și-a manifestat întreaga adeziune față de prevederile sale. Cu prilejul dezbaterii acestui proiect de lege cu muncitorii, inginerii, tehnicienii, cu toți salariații u- zinei, a fost subliniat cu pregnanță faptul că prin aplicarea prevederilor acestei legi se creează cadrul necesar pentru prevenirea și înlăturarea unor neajunsuri tn organizarea muncii și disciplinei în producție, se asigură perfecționarea continuă a activității și creșterea eficientei sale tehnico-e- conomice.Organizarea și disciplina muncii, tn condițiile proiectului de lege, presupun în același timp creșterea exigenței față de orice manifestare de. indisciplină in producție. Și Ia noi în uzină. în cursului anului trecut, s-au înregistrat 6 500 om-zile absențe nemotivate de la serviciu și s-au acordat aproape 2 000 om-Zile învoiri fără plată, timp în care se puteau fabrica în plus numeroase produse.Analizînd cauzele întîrzierilor. absențelor sail nefolostrii întregului fond de timp de muncă, am constatat că acestea se datoresc în unele situații și nepunerii de acord a programului unor întreprinderi, instituții care deservesc salariații uzinei, astfel îneît salariații să-și poată rezolva diverse probleme în afara orelor de serviciu. în ultimul timp, cu sprijinul organelor de partid și de stat, au fost create condiții pentru îmbunătățirea organizării muncii și întărirea disciplinei in producție.Un rol de seamă în asigurarea ordinii și disciplinei în producție. în realizarea ritmică a planului il are aplicarea noului sistem de salarizare care contribuie direct la sporirea răspunderii personale a tuturor angaja- ților în îndeplinirea sarcinilor. Efectele noii salarizări asupra disciplinei în producție se concretizează între altele, în uzina noastră, și prin reducerea absențelor de la programul de lucru cu 85 la sută în 2 luni din 1970, față de aceeași perioadă a anului trecut.După ce a arătat că prevederile proiectului de lege vin să întărească și mai mult rolul și autoritatea maistrului. răspunderea sa pentru rezultatele muncii colectivului pe care îl conduce, vorbitorul a exprimat ho- tărîrea maiștrilor din uzină, alături de care iși desfășoară activitatea, de a îndeplini aceste obligații, de a-și exercita atribuțiile cu și mai înalt spirit de răspundere.Deputatul Vasile Ardeleanu a spus în cuvintul său : întregul conținut al acestui proiect este pătruns ca de un fir roșu de prețioasele indicații date de conducerea partidului, de tovarășul Nicolae Ceaușescu personal, atît cu prilejul lucrărilor plenarei Comitetului Central al partidului din decembrie 1969, cit și la recenta plenară, de a se pune capăt cu hotă- rîre fluctuației forței de muncă, indisciplinei care se mai manifestă în unele sectoare de activitate.In cadrul amplei dezbateți publice care a avut loc. petroliștii schelei' Boldești au primit cu deosebit interes prevederile proiectului. în mod deosebit, ei au apreciat prevederea referitoare la răspunderea pe care oamenii muncii O poartă în fața societății, atît pentru înfăptuirea obligațiilor personale de serviciu. cit și pentru contribuția la îndeplinirea sarcinilor ce revin unității în"ansamblu. în cadrul planului general de dezvoltare economică și social-culturală a țării. Totodată au socotit că este pe deplin întemeiată prevederea ca organele de conducere ale unităților socialiste de stat să răspundă în fața statului și colectivului de salariați de organizarea judicioasă a întregii activități, de Integritatea avutului obștesc și buna gospodărire a fondurilor materiale și bănești, de măsurile pentru îndeplinirea integrală și la timp a sarcinilor de plan, de respectarea principiilor și normelor disciplinei socialiste. A fost apreciată, de asemenea. ca binevenită măsura de a se încheia contracte de muncă în formă scrisă între unitățile socialiste de stat și salariatul angajat.îmbunătățirile aduse pe baza a- plicării noului sistem de salarizare, aflat in curs de experimentare și generalizare, au creat deja în schela noastră condiții noi de cointeresare a muncitorilor, a cadrelor tehnice și, implicit, au dus la întărirea ordinii și disciplinei. Aproape 50 la sută din totalul salariaților au vechime în muncă de peste 20 ani în aceeași unitate. Acești salariați au beneficiat, in perioada de la aplicarea noului sistem de salarizare și pînă la 

sfîrșitul lunii februarie, de un spor pentru vechime neîntreruptă in unitatea noastră în valoare de peste 1,5 milioane lei.în vederea întăririi disciplinei în producție au fost elaborate și repartizate atribuții de serviciu pentru toți salariații din schelă — pe meserii și funcții ■ — avîndu-șe in vedere specificul activității și particularitățile locurilor de muncă. Conducerea schelei a luat măsuri ca, începind de la director și pină la ultimul salariat, pentru fiecare, să se aplice cu mai multă perseverență și discernămint prevederile regulamentului de ordine interioară.Aceste măsuri au contribuit la îndeplinirea ritmică, lună de lună, a sarcinilor de plan cu un număr mult mai mic de salariați, productivitatea muncii a crescut cu 6,12 fe sută față de plan, anul trecut obținîndu-se beneficii suplimentare de peste 11 000 000 lei.Cele arătate mai sus ne întăresc convingerea că adoptarea și aplicarea acestei legi vor contribui la folosirea superioară a potențialului material și uman al țării, la mobilizarea oamenilor muncii pentru realizarea programului stabilit de cel de-al X-lea Congres al partidului, privind făurirea societății socialiste, multilateral dezvoltate.Dezbaterea în adunările oamenilor muncii a proiectului de lege, a spus deputatul Ubornyi Mihai,se in_ scrie ca o nouă și grăitoare manifestare a democratismului profund al orînduirii noastre. Adunările care au avut loc in intreprinderi și instituții pentru dezbaterea proiectului de lege s-au caracterizat și in județul Harghita printr-o înaltă responsabilitate față de organizarea și disciplina muncii, probleme a căror reglementare tac obiectul noului, act legislativ. Muncitorii, tehnicienii,'"inginerii, funcționarii, activiștii de partid, ai sindicatelor, ai organizațiilor U.T.C. — oameni ai muncii români și maghiari,' de alte naționalități, din județul nostru — au a- preciat rolul pozitiv pe care-1 va avea noua reglementare în întărirea ordinii și disciplinei, în creșterea simțului de răspundere al tuturor salariaților, indiferent de funcția pe care o ocupă in unitatea respectivă.Referindu-se la unele propuneri din întreprinderile județului, deputatul a arătat că in cursul anului trecut fondul de timp de lucru a fost utilizat în medie doar în proporție de 94—95 la sută. Or, un singur procent în plus ar fi condus la o producție suplimentară echivalentă cu circa 20 milioane lei. Peste 2,6 milioane om-ore au fost irosite datorită stagnărilor în producție, absențelor nemotivate și învoirilor. Situația relevă, pe lingă carențele. în organizarea producției și a muncii din partea unor salariați, necesitatea creării unei opinii de masă ferme, intransigente față de cei indiscipli- nați.In continuare aș dori — a spus vorbitorul — să mă opresc asupra citorva aspecte în legătură cu aplicarea noii legi. In primul rînd cred că ar trebui să se găsească soluții pentru ■ reglementarea . orarelor de lucru ale unor instituții care lucrează pu publicul . organe judecătorești, notariate, birourile de evidență a populației din organele de miliție eto, care, prin programul actual de lucru, pun numeroși oameni ai muncii în situația de a se învoi din producție pentru rezolvarea unor treburi personale. De asemenea, mai ales in perioada campaniilor agricole, mi se pare oportun să se organizeze munca la consiliile populare astfel incit să stea la dispoziția cetățenilor sîmbăta după- amiază și duminica dimineața, fapt care ar evita neparticiparea unora la lucrările agricole de urgență. Ți- nînd seama de acuta necesitate de cadre cu pregătire superioară mai ales in noile județe, de faptul că incă mulți absolvenți nu se prezintă la posturile unde au fost repartizați, aș propune ca la admiterea in facultăți să se extindă sistemul de contracte intre unitățile economice și viitorii specialiști. în acest fel ar exista mai multă garanție că.- după absolvirea facultății tinerii specialiști se vor înapoia și vor lucra in județele lor. In legătură cu obligațiile conducerilor unităților privind perfecționarea calificării muncitorilor, consider că tot prin u- riele acte normative in aplicarea noii legislații să se prevadă obligații clare referitoare la organizarea de cursuri de calificare, ridicarea calificării și policalificării, deoarece in ultima vreme s-a constatat — în special din partea Ministerului Industriei Lemnului - o slabă preocupare în acest domeniu. Aceeași cerință se pune cu deosebită acuitate și în ceea ce privește calificarea la locul de muncă pe șantierele de construcții, sector care — cel puțin în județul nostru — nu are asigurat necesarul de zidari, fierari- betoniști. instalatori, cioplitori în piatră. Consider că o dată cu aplicarea noii legi este necesar să se a- corde întreaga atenție calificării unor mecanizatori din unitățile agricole in vederea folosirii din plin a mașinilor și utilajelor. Prin sistemul actual aceștia nu sînt pregătiți și pentru conducerea tractoarelor rutiere. De exemplu, in județul nostru, din 753 mecanizatori agricoli 413 n-au carnet de rutieriști. din care cauză survin o serie de greutăți. Or, specificul și complexitatea crescmdă a lucrărilor agricole impun ca tractoriștii să fie in stare să conducă și tractoarele rutiere, ceea ce ar asigura utilizarea mai eficientă ?i în tot timpul anului a acestor cadre.Prevederile proiectului de lege, la elaborarea căruia a participat și Uniunea Generală a Sindicatelor din România, a spus deputatul 
Ioan Cotot, pune bazele unei reglementări care permite așezarea în drepturile firești a disciplinei, rîn- duielii și responsabilității în muncă. Este necesar acest lucru, deoarece in legislația noastră prevederile referitoare la disciplină și responsabilitate în muncă sînt nesistematizate și insuficient conturate.Dacă ne oprim numai asupra unui asemenea aspect cum este folosirea fondului de timp de lucru, constatăm că. în multe întreprinderi, pierderile datorită absențelor nemotivate, întîrzierilor, învoirilor nejustificate, reprezintă procente ridicate, care la nivelul economiei naționale însumează milioane de zile-om anual. Spre a avea o imagine mai elocventă a acestora, consider suficient de ilustrativă valoarea scăzută a indicelui de utilizare a timpului de lucru al muncitorilor, care se realizează in

(Continuare in pag. a III-a)
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(Urmare din pag. a II-a)industrie în jur de 94 la sută. La această frînă în calea sporirii productivității muncii sociale se adaugă frecventele deficiențe organizatorice, întreruperile în funcționarea unor întreprinderi, avariile și accidentele tehnice care Se produc datorită neglijenței unor salariați și care nu sînt sancționate corespunzător prejudiciilor aduse societății noastre.Dar acestea sînt numai unele din consecințele ce se pot evidenția direct în întreprinderi. Experiența arată că cea mai mică dereglare în activitatea de producție, in aprovizionarea tehnico-materială, în organizarea locurilor de muncă sau în luarea unei decizii de către factorii de conducere duc la risipă de timp, e- nergie și mijloace tehnice, influențează negativ producția în sectorul respectiv, aceste deficiențe determi- nînd dereglări și pierderi și în alte întreprinderi sau sectoare ale economiei.Fără a relua fiecare prevedere în parte, aș vrea să subliniez, ca element important, concepția care stă la baza proiectului : disciplina este .tratată în întreg complexul ei, luîn- du-se în considerare atît obligațiile oamenilor muncii ca proprietari ai mijloacelor de producție, cît și cele ce decurg din calitatea lor de salariați.Faptul că se vor elabora noi regulamente de ordine interioară, încheierea contractelor de muncă scrise, aplicarea principiului, conform căruia întreruperea vechimii în muncă și a vechimii în aceeași unitate atrage diminuarea sau, după caz, pierderea unor drepturi derivînd din contractul de muncă, obligația pentru angajatul trimis la o școală sau curs de specializare, pentru documentare sau specializare în străinătate, de a lucra în unitatea respectivă cel puțin cinci ani, precum și alte prevederi, conferă legii un caracter concret și o eficiență corespunzătoare în aplicare. O trăsătură caracteristică a legii este aceea că îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan este stimulată, creîndu-se un echilibru judicios, între drepturi și îndatoriri, între recompense și sancțiuni.Consecvent practicii sale de a lărgi democratismul pe toate treptele vieții sociale, de a se sfătui cu oamenii muncii, partidul a pus și acest proiect de lege în dezbaterea colectivelor din unitățile socialiste de stat. Participarea efectivă la dezbateri a tuturor celor interesați la aplicarea legii constituie astfel o garanție sigură a transformării ei în realitate.Sindicatele, cărora le-a revenit misiunea de a organiza aceste dezbateri^ și a crea cadrul propice participării cît mai largi și efective a maselor la îmbunătățirea prevederilor proiectului, s-au preocupat cu toată răspunderea de îndeplinirea ei în cele mai bune condiții. Cele peste 11 000 de adunări ce s-au ținut, la care au participat aproape un milion și jumătate de salariați, au scos în evidență deplina adeziune a oamenilor muncii la prevederile proiectului, simțul de responsabilitate ce animă masele de oameni ai muncii în abordarea problemelor majore ale activității. Interesul cu care oamenii muncii au întîmpinat noua reglementare rezultă și din cele aproape 12 000 de propuneri primite la Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor, care au permis să se desprindă direcțiile principale spre care s-a îndreptat atenția parti- cipanților, direcții ce au fost, după o examinare atentă, luate în considerare cu ocazia lucrărilor de definitivare a proiectului.Participînd activ la aceste dezbateri, făcînd propuneri valoroase, clasa muncitoare din țara noastră — care a adus și aduce o contribuție hotărîtoare la realizarea operei de construire a socialismului — se dovedește a fi la înălțimea sarcinii ce ii i'evine in înfăptuirea neabătută a politicii partidului de dezvoltare rapidă și multilaterală a economiei naționale, de ridicare continuă a bunăstării poporului.Proiectul de lege privitor la organizarea și disciplina muncii,, a spus deputata veronica Ardeleanu, se înscrie ca un tot unitar în ansamblul de acte legislative, elaborate în țara noastră în ultimul timp și pe baza cărora întreprinderile, instituțiile precum și angajații acestora își vor desfășura activitatea în procesul muncii.Asigurarea disciplinei și ordinii în producție, apărarea și întărirea proprietății socialiste, apar în acest context ca înalte responsabilități sociale ale oamenilor muncii. în ultimă instanță de aceasta depinde realizarea planurilor de dezvoltare economică, creșterea continuă a venitului național, baza ridicării, nivelului de trai al oamenilor muncii. Specificul deosebit al unității în care lucrez — Fabrica de antibiotice din Iași — acela de a realiza mijloace terapeutice pentru asigurarea sănătății publice, implică o înaltă răspundere profesională și morală față de produse. Datorită acestui specific ce impune măsuri organizatorice corespunzătoare, noi am avut în vedere folosirea mai bună a cadrelor cu pregătire superioară, repartizarea judicioasă a -acestora pe schimburi de producție și locuri de muncă, precum și creșterea continuă a calificării cadrelor, de operatori, laboranți, personal' auxiliar, tehnicieni etc. pentru a asigura conducerea proceselor tehnologice în condiții de mare eficiență. Paralel cu selecția și pregătirea cadrelor, un loc important în preocuparea colectivului fabricii îl ocupă dotarea cu aparate de măsură și control moderne, mecanizarea unor operațiuni grele și automatizarea unor importante faze de lucru. îmbinarea armonioasă a acestor importanți factori în procesul muncii a făcut ca aspectul aparent simplu al disciplinei muncii să se transforme într-un aspect complex de participare cu răspundere bazat pe autodisciplină, integrată într-un proces modernizat de muncă, pentru a- sigurarea folosirii complete a timpului de muncă și obținerea unor rezultate superioare. Conjugată cu o înaltă grijă pentru asigurarea unei calități cît mai ridicate a produselor, această acțiune a asigurat ca totalitatea sortimentelor produse să corespundă celor mai exigente norme și farmacopei internaționale. Rezultatul direct îl constituie competitivitatea sub toate ra
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porturile calitative a medicamentelor noastre cu produsele similare din lume.Un aspect deosebit al activității întreprinderii noastre îl constituie și durata de utilizare a medicamentelor, care nu este, în general, mai mare de 5—10 ani, ele fiind înlocuite cu forme superioare. Aceasta impune luarea unor măsuri de organizare a cercetării, în scopul unei permanente reînnoiri a sortimentelor medicamentoase.în realizarea acestei sarcini, care necesită elaborarea de procese de fabricație pentru noi produse, într-un timp scurt, se impune o înaltă disciplină în procesul muncii științifice și o utilizare corectă a timpului de cercetare și dezvoltare.Privită în acest context, disciplina muncii în producție și cercetare științifică are o deosebită însemnătate pentru realizarea tuturor obiectivelor propuse, cît și pentru creșterea continuă a eficienței economice.Deputatul Marin TUtjOran,re- ferindu-se la semnificația proiectului de lege, a subliniat că Întărirea ordinii . și discipliniei în producție și în muncă condiționează în măsură hotărîtoare valorificarea întregului potențial material și uman din fiecare unitate economică, înseamnă o participare activă a tuturor salariaților, pe măsura capacității lor profesionale, la realizarea sarcinilor din planul de stat, la ridicarea eficienței producției.Lucrînd în una dintre marile întreprinderi agricole de stat din țara noastră — Medgidia — sînt conștient de sarcinile deosebite ce-mi revin prin aplicarea prevederilor acestei legi. Rezultatele bune obținute de noi în cei trei ani care au trecut de la organizarea pe ferme a întreprinderilor agricole de stat, vor putea fi amplificate aplicînd cu răspundere prevederile noii legi. Dacă mă refer numai la folosirea rațională a salariaților, la nivelul strict al realizărilor în producție, la calificarea oamenilor în-vederea îndeplinirii cu competență a sarcinilor de plan, extinderea mecanizării, la măsura de a nu mai fi scos nimeni de către nimeni din producție — iată numai cîteva din multiplele rezerve pe care le avem încă de valorificat în întreprinderile în care lucrăm.Apreciez ca avînd o deosebită importanță prevederea din proiectul de lege privind receptivitatea pe care trebuie să o manifeste conducătorii de unități la examinarea și luarea în considerare a tuturor sugestiilor și propunerilor de măsuri observațiilor critice formulate de salariații unității în cadrul adunărilor generale sau în alte împrejurări. Pornind de la stilul de muncă nou, promovat cu consecvență în ultimii ani de conducerea de partid și de stat, ca măsurile pentru soluționarea problemelor ; economice de bază ale întreprinderilor să fie rodul gîndirii colective, consiliul de administrație din întreprinderea noastră a antrenat la elaborarea măsurilor e- conomice și organizatorice pe toți specialiștii, precum și un mare număr de muncitori cu experiență pentru găsirea căilor corespunzătoare condițiilor din întreprinderea noastră.Vorbitorul a propus ca în reglementările ce vor fi elaborate pentru aplicarea prevederilor legii, sa se precizeze mai clar cazurile în care, in perioada de virf a campaniilor agricole, cind fiecare oră de intir- ziere înseamnă pierdere de producție și implicit scăderea veniturilor salariaților, să se stabilească program de lucru special, inclusiv în zilele de duminici și sărbători legale. Cuprinderea pe larg a tuturor problemelor din sfera organizării și disciplinei muncii, amploarea pe care a luat-o dezbaterea publică a proiectului de lege, ne îndreptățesc să credem că prin traducerea lui in viață se vor crea un climat și mai bun de ordine și disciplină in toate unitățile, posibilități reale, de ridicare a activității economice la nivelul eforturilor pe care le fac partidul și statul nostru pentru creșterea continuă a nivelului de trai al poporului nostru.Consultarea largă a oamenilor muncii din uzine, fabrici și șantiere, din toate unitățile socialiste de stat asupra proiectului de lege cu privire la organizarea și disciplina muncii în unitățile socialiste de stat, dezbaterea lui publică în presă, a spus deputatul Marin Enache,ilus- trează cît de profund este ancorată în viața socială și politică metoda folosită de partidul nostru de consultare a maselor asupra tuturor problemelor care privesc dezvoltarea e- conomică, socială și politică a țării.Constructorii de mașini de la uzinele „23 August" din Capitală^ și-au spus părerea asupra proiectului de lege pus în discuție în cadrul adunărilor care au avut loc în toate secțiile de producție și în celelalte compartimente ale întreprinderii. Ideea dominantă a acestor dezbateri a constituit-o înțelegerea profundă a conținutului acestei legi, menite să asigure in fiecare întreprindere, la fiecare loc de muncă o desăvîrșită ordine și disciplină, utilizarea eficientă a timpului și a forței de muncă, a capacității utilajelor și instalațiilor, apărarea și întărirea proprietății socialiste.Vă rog să-mi permiteți să mă o- presc asupra cîtorva aspecte care privesc obligațiile conducerilor de u- nități și ale salariaților. Răspunderile conducerilor de unități,, sintetizate în proiectul de lege, sînt așezate in mare parte pe un ansamblu de reglementări legale izvorâte din sarcinile stabilite de conducerea partidului pentru perfecționarea întregii activități economice. Am în vedere legile privitoare la contractele economice, investiții, proiectul de lege cu privire la calitatea produselor care se află pe ordinea de zi a actualei sesiuni. Toate aceste reglementări conțin elemente calitativ superioare față de reglementările vechi și aplicarea lor în practică reprezintă o a- devărată cotitură nu numai la scara economiei naționale, ci și pentru fiecare întreprindere în parte. La uzinele „23 August" comitetul de direcție se preocupă stăruitor de ridicarea nivelului activității economice a întreprinderii, de perfecționarea stilului și metodelor sale de muncă. în cursul anului trecut, el a acordat o 

atenție deosebită fundamentării sarcinilor de plan pe 1970. în vederea îndeplinirii exemplare a planului au fost întreprinse ample acțiuni pentru economisirea metalului, îmbunătățirea utilizării fondului de timp, ridicarea indicilor de utilizare a mașinilor, asigurarea aprovizionării tehnico-materiale, ridicarea calificării profesionale a muncitorilor. Ca urmare, în ultimele luni ale anului trecut și în mod deosebit în trimestrul în curs, planul de producție s-a realizat mai ritmic, reușindu-se ca în fiecare decadă să se înfăptuiască circa o treime din planul lunar. Faptul că produsele fabricate se livrează la termenele contractuale, că a scăzut substanțial numărul reclamațiilor de calitate, dovedesc că atunci cînd există o bună organizare a producției și a muncii, ordine și disciplină pe toate treptele procesului de producție, sarcinile se îndeplinesc în cele mai bune condiții de către toți salariații.Preocupările la care m-am referit îmi dau temei să asigur Marea Adunare Națională că comitetul de direcție al uzinelor, toți factorii de ’ conducere, împreună cu întregul colectiv al întreprinderii se vor achita în mod exemplar de obligațiile ce li se stabilesc prin lege.Proiectul de lege pe care-1 dezbatem se integrează în mod organic în ansamblul ; de măsuri elaborate în ultimul timp pe linia perfecționării, organizării și conducerii economiei, a spus în cuvîntul său deputatul Constantin Pitaru.Asigurarea ordinii și disciplinei în producție, apărarea și întărirea proprietății socialiste condiționează realizarea planurilor de dezvoltare economică, creșterea continuă a venitului național, baza ridicării nivelului de trai al celor ce muncesc. De aceea, fiecare om al muncii poartă răspunderea față de societate, atît pentru înfăptuirea obligațiilor personale de serviciu, cît și pentru contribuția la realizarea sarcinilor ce revin unității în care muncește.Ca pretutindeni în țară, proiectul de lege a fost larg dezbătut și de salariații de la uzina constructoare de mașini „înfrățirea" din Oradea. Unul din aspectele cele mai subliniate în cadrul dezbaterilor a fost cel referitor la buna aprovizionare a locurilor de muncă cu materii prime și materiale. Deoarece uneori această cerință nu a fost respectată s-a ajuns la folosirea nerațională a fondului de timp, la nerealizarea unor sarcini de plan și a salariilor planificate. Mă declar satisfăcut de faptul că proiectul de lege stabilește, ca una dintre principalele obligații ale cadrelor de conducere din unități, îndatorirea de a asigura la timp și în bune condiții aprovizionarea tehnico-materială a tuturor compartimentelor de muncă.In legătură cu aceasta,, consider că în mod just se menționează în proiect faptul că, încălcarea cu vinovăție a obligațiilor de muncă se sancționează, indiferent de funcția pe care o ocupă salariatul pe scara ierarhică.Un alt domeniu la care aș vrea să mă refer, în continuare, este cel care privește stabilirea vechimii neîntrerupte în aceeași unitate. Prin stimulentele pe care le prevede pentru salariații care realizează o mare continuitate în aceeași unitate, prin diminuarea sau pierderea, lor pentru cel care o întrerup, legea stimulează pe salariați să continue neîntrerupt activitatea în aceeași întreprindere și instituție, îi mobilizează la continua ridicare a calificării profesionale, la îndeplinirea în tot mai bune condiții a sarcinilor de plan. Desigur, toate acestea au efect pozitiv în sporirea veniturilor fiecărui salariat.Proiectul de lege prevede că salariatul care nu-și respectă îndatorirea de a lucra cel puțin 5 ani de la terminarea instruirii pe care i-a asigurat-o unitatea va fi obligat să plătească o despăgubire, reprezentînd toate cheltuielile făcute de unitate pentru pregătirea lui profesională. Consider că această prevedere corespunde unei nevoi adine resimțite în întreprinderile noastre. Ea va determina pe salariați să rămînă în unitățile în care s-au format. profesional, să se permanentizeze la locurile de muncă pentru care s-au angajat și instruit, iar pe de altă parte va stimula întreprinderile spre a organiza și îmbunătăți sistemul de pregătire profesională a cadrelor.Aplicarea noului sistem de salarizare în uzina noastră a dus la o îmbunătățire evidentă a disciplinei, a contribuit la dezvoltarea spiritului nou față de muncă, de îndatoririle de serviciu, a legat mai strins preocuparea salariaților de obținerea unor rezultate superioare în producție, de folosirea mai deplină a mijloacelor tehnice, a materiilor prime, a timpului de lucru. Dezbaterea cu întreaga masă de salariați a proiectului de lege, a stimulat și mai mult întărirea disciplinei, creșterea răspunderii pentru realizarea obiectivelor de plan.O dată cu aprobarea acestei legi, va trebui să desfășurăm în continuare o activitate vie, pentru înfăptuirea și respectarea prevederilor ei de către toți salariații, indiferent de funcțiile pe care le ocupă. îmi exprim convingerea. că aplicarea acestei legi va constitui un stimulent mobilizator în perfecționarea organizării activității unităților socialiste, va contribui la folosirea mai judicioasă a potențialului economic al țării.Legile statului nostru, a spus de- taui Marcel Dobra, în cuvîntul său, asigură fiecărui cetățean dreptul și posibilitatea de a contribui la edificarea socialistă a țării, potrivit pregătirii și capacității sale, a cerințelor societeățîi. Făcînd parte din organele de conducere colectivă a unităților, reprezentanții oamenilor muncii contribuie la dezbaterea și rezolvarea problemelor majore ale întreprinderilor, la elaborarea măsurilor privind îmbunătățirea activității și modul de rezolvare a sarcinilor. In acest context general, asigurarea ordinii și disciplinei în producție, organizarea muncii, apărarea și întărirea proprietății socialiste apar ca una din cele mai înalte responsabilități sociale a oamenilor muncii. Deși proiectul de lege pe care îl discutăm se referă la organizarea și 

disciplina muncii în unitățile socialiste de stat, eu consider că principiile pe care le consfințește, spiritul acestei legi, au o valabilitate mult mai largă, vizînd, printre altele, și activitatea ce se desfășoară în cooperativele agricole de producție, ți- nîndu-se, bineînțeles, seama de specificul organizării muncii și al procesului de producție în aceste unități. Am în vedere mai ales faptul că se află în plină desfășurare procesul de modernizare a producției agricole, prin introducerea pe scară largă și intr-un ritm rapid a tehnologiilor avansate, atît în sectorul vegetal, cît și în zootehnie, crește continuu gradul de mecanizare și chimizare a lucrărilor agricole, iar, în- cepînd din acest an — după cum se știe — am trecut la organizarea fermelor specializate. în continuare, deputatul a spus că toate aceste fenomene și forme de organizare, care apropie tot mai mult sectorul cooperatist al agriculturii de nivelul și tehnologia întreprinderilor agricole de stat — vor cunoaște în viitor o dezvoltare și mai mare, așa cum este prevăzut de altfel în programele naționale adoptate de recenta plenară a Comitetului Central al partidului cu privire la extinderea lucrărilor de îmbunătățiri funciare și la dezvoltarea creșterii animalelor. Iată de ce, cred eu, că și în cooperativele agricole de producție se simte nevoia u- nei reglementări mai stricte a problemelor privind organizarea și disciplina muncii.Propun să se studieze posibilitatea șî modalitățile de reglementare a activității în cooperativele agricole de producție, în sensul elaborării unor norme mai precise privind corelația ce trebuie să existe între drepturile și îndatoririle membrilor cooperatori, atribuțiile consiliului, de conducere și ale cadrelor cu muncă de răspundere, principiile de organizare a muncii, toate acestea corespunzător noilor condiții în care se desfășoară activitatea în unitățile noastre.Am în vedere și sublinierea făcută de tovarășul Nicolae Ceaușescu la plenara Consiliului Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție din ianuarie anul trecut că exe7 cutarea lucrărilor agricole este o necesitate și, deci, o obligație pentru toți cei ce lucrează în acest domeniu, pămîntul fiind un bun al întregii națiuni, el trebuind*să asigure hrana tuturor oamenilor muncii, a întregii țări.în acest sens, propun să se urgenteze legiferarea obligațiilor legate de lucrarea pămîntului, prevăzîndu-se îndatorirea tuturor lucrătorilor din agricultură de a participa la muncă nu după bunul lor plac, ci corespunzător nevoilor unităților socialiste în care activează. La elaborarea unor noi reglementări trebuie să fie consultați un mare număr de reprezentanți ai unor cooperative agricole cu un grad diferit de dezvoltare și cu profile de producție diferite.îmi exprim convingerea că o asemenea acțiune va întruni adeziunea întregii mase a membrilor cooperativelor agricole de producție, pentru că va determina creșterea cointeresării țăranilor cooperatori în sporirea veniturilor lor, îmbunătățirea substanțială a organizării muncii, întărirea disciplinei în unitățile noastre, va contribui la punerea mai deplin în valoare a marilor posibilități de care dispun cooperativele agricole.Deputatul loan Avram a spUS în cuvîntul său : La nivelul actual de dotare tehnică și de modernizare a procedeelor tehnologice este clar că o bună organizare a producției și a muncii, întărirea ordinii și disciplinei, constituie pîrghii importante pentru desfășurarea unei activități economice eficiente.Este de relevat faptul că se precizează obligațiile conducătorilor la toate nivelurile ierarhice de a stabili atribuții și răspunderi precise colectivelor pe care le conduc sau le coordonează și de a asigura acestora condiții tehnico-materiale pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin. De asemenea, prin prevederile legii se asigură creșterea răspunderii tuturor factorilor în valorificarea maximă și eficientă a potențialului economic, în scopul accelerării progresului multilateral al țării. De o mare însemnătate sînt și prevederile proiectului de lege cu privire la răspunderea ce o poartă organele de conducere din unități pentru organizarea superioară a producției și a muncii în toate, compartimentele, aplicarea în procesul de producție a tehnologiilor avansate, folosirea rațională și eficientă a forței de muncă, ridicarea continuă a calității produselor.In continuare, vorbitorul s-a referit la importanța atribuită apărării și bunei gospodăriri a bunurilor proprietate socialistă de către fiecare salariat, comportării corecte la locul de muncă în spiritul atitudinii comuniste față de muncă și societate.Relevînd efortul pe care îl fac partidul și statul nostru pentru pregătirea și perfecționarea cadrelor necesare economiei naționale, vorbitorul a arătat că numai în ramura construcțiilor de mașini în anul 1969 au fost pregătite în diverse forme de învățămint 21 000 cadre, dintre care peste 300 la forme post-univer- sitare, statul cheltuind în acest scop importante fonduri bănești. In vederea perfecționării și specializării au fost trimise in străinătate în anul 1969 un număr de 936 cadre de înaltă calificare, iar în anul acesta urmează a fi trimiși în diferite acțiuni de specializare peste 700 cadre medii și superioare.Consider binevenită prevederea din proiectul de lege privind încheierea contractului de muncă în formă scrisă în care se vor stabili drepturile și obligațiile administrației cit și ale salariatului, ceea ce va duce la definirea concretă a conținutului muncii fiecărui salariat și, implicit, la întărirea răspunderii personale.Apreciez, de asemenea, însemnătatea prevederilor proiectului de lege care reglementează vechimea neîntreruptă în aceeași unitate, dind dreptul salariaților de a beneficia de cote procentuale din salariul tarifar pentru această vechime. Pentru u- nitățile din ramura construcțiilor de mașini această prevedere prezintă o deosebită importanță, întrucît din numărul total de muncitori 49,5 la 

sută au o vechime sub 5 ani în producție. Fluctuațiile mari de personal au influențat adeseori îndeplinirea ritmică a sarcinilor de plan, g Numai în anul 1969 s-au înregistrat B 101 000 intrări și 84 000 ieșiri de sa- n lariați, situație care, evident, a creat B dificultăți în buna desfășurare a I programelor de producție. De aceea, B consider că măsurile preconizate B privind ridicarea calificării profe- g sionale, cunoașterea temeinică a S proceselor de producție specifice ra- fl murii, ce necesită o continuitate în g muncă, paralel cu asigurarea de că- B tre fiecare întreprindere a unor con- g diții optime de lucru, vor conduce B în mod necondiționat la creșterea B stabilității cadrelor și a ponderii g muncitorilor cu vechime neîntre- n ruptă in aceeași unitate, cu efectele pozitive ce derivă din aceasta.Măsurile luate și eforturile depuse pină în prezent, de a îmbunătăți indicii de utilizare a fondului de timp și de a înlătura actele de indisciplină în muncă, nu au condus întotdeauna la eliminarea deficiențelor existente. Prevederile privind asigurarea unor condiții optime de lucru la fiecare loc de muncă, acordarea de recompense salariaților în cazul îndeplinirii la timp și în bune condiții a sarcinilor, precum și pentru conduită ireproșabilă, iar în cazul încălcării cu vinovăție a obligațiilor de muncă aplicarea de sancțiuni disciplinare, vor conduce la obținerea unui indice de utilizare a fondului de timp superior celui realizat în anul 1969 și, implicit, la mărirea gradului de folosire a utilajului.Apreciez că această nouă reglementare legislativă, expresie a unor înalte imperative economice și so- cial-politice, va oferi cadrul necesar de perfecționare a organizării muncii, de întărire a disciplinei, simțului de răspundere al tuturor categoriilor de salariați.Am studiat cu multă atenție proiectul de lege privind organizarea și disciplina muncii, a spus deputatul 
Nicolae Rovinaru, și am deosebita satisfacție de a constata și cu acest prilej modul realist, profund democratic, în care a fost concepută. Principiile și normele înscrise în proiectul de lege sînt în concordanță cu cerințele obiective ale dezvoltării economice și sociale a patriei, norme ce au fost subliniate de secretarul general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la Congresul al X-lea al P.C.R. prin cuvintele : „E- dificarea socialismului și comunismului cere muncă, ordine, disciplină și răspundere". însuflețit de mărețul program elaborat de congres, tineretul aduce o contribuție activă la înfăptuirea obiectivelor economice stabilite de partid, muncește cu entuziasm pentru dezvoltarea multilaterală a economiei naționale, pentru înflorirea patriei.Am participat la multe adunări, discuții cu colective de salariați — vîrstnici și tineri — din județul Teleorman, din circumscripția electorală pe care o reprezint. Cu acest prilej am constatat adeziunea deplină, ecoul puternic pe care îl au prevederile noilor reglementări. în relațiile de muncă ale tuturor salariaților din unitățile socialiste, în perfecționarea continuă a acestora.Pornind de la sarcinile deosebite puse de partid în fața întregului tineret pentru perioada viitoare de dezvoltare a țării, de la rolul sporit pe care acesta îl are în viața socială a patriei, organizațiile U.T.C. desfășoară o activitate susținută pentru ridicarea conștiinței socialiste, sprijină prin forme utile, eficiente, specifice tineretului, conducerile unităților în asigurarea ordinii și disciplinei în muncă, folosirea rațională a timpului de lucru, utilizarea cu randament sporit a mașinilor și utilajelor. Inițiativele „Fiecare minut folosit cu eficiență maximă pentru producție",„Cu microfonul printre întîrziați", „Proces rebuturilor" și altele se bucură de un larg ecou în rîndul tineretului și constituie, in același timp, forme utile de influențare a atitudinii H tinerilor față de muncă.Este cunoscut că deși în Intreprin- g derile industriale, pe șantierele de g construcții și în unitățile de trans- | port s-au obținut rezultate bune în folosirea efectivă a timpului de lucru, a arătat în continuare vorbitorul, totuși, în activitatea unor colective se manifestă încă neajunsuri incompatibile cu cerințele producției moderne. La apariția unor asemenea neajunsuri au contribuit și unii tineri, față de care organizațiile U.T.C. g nu au luat atitudine hotărîtă. Anul B trecut, în unitățile economice din ju- i dețul Teleorman, din cele peste B 60 000 om-ore absențe nemotivate o S treime a revenit tineretului.Organizațiile U.T.C., colăborînd în- | deaproape cu conducerile tehnico-ad- B ministrative și cu sindicatele, în spi- B ritul noilor reglementări privind or- | ganizarea și disciplina muncii vor intensifica eforturile pentru generalizarea și permanetizarea formelor și metodelor de educare prin muncă și pentru muncă a tineretului care și-au dovedit eficacitatea practică, influențează pozitiv comportarea tinerilor în procesul de creare a bunurilor mate- B riale.Referindu-se în continuare la unele H acțiuni practice ce vor fi desfășurate fl în județul Teleorman, pe linia întă- | ririi ordinii și : disciplinei, deputatul B a arătat : Organizațiile U.T.C., tine- B retul din județul nostru, ca de alt- | fel întreg tineretul țării, își vor con- g sacra întreaga putere de muncă și B energie creatoare pentru traducerea g în viață a prevederilor acestui im- I portant document, vor intensifica și B mai mult preocuparea pentru crearea | unei opinii de masă îndreptate spre 8 întărirea disciplinei socialiste a mun- 8 cii în toate sectoarele activității eco- 8 nomice și sociale.La amiază, lucrările în ședința 0 plenară s-au întrerupt, urmînd a fi H reluate joi dimineața.Comisiile juridică ; pentru indus- 0 trie, construcți iși transporturi ; pen- g tru sănătate, muncă și asigurări so- g ciale ; pentru consiliile populare și g administrația de stat ; pentru învă- | țămînt, știință și cultură, s-au în- | trunit pentru examinarea în conți- | nuare a proiectelor de legi înscrise g pe ordinea de zi a sesiunii.(Agerpres) “

Filatura din Oltenița 
produce cu întreaga 

capacitateOLTENIȚA — (corespondentul „Scînțeii"). Ieri, la Oltenița a intrat în producție totală Filatura de fire din fibre chimice și bumbac, cea mai modernă din țară. Situată în partea de nord a orașului, filatura creează o perspectivă frumoasă atît acestei localități, cit și locuitorilor ei, întrucît în tînă- ra întreprindere vor lucra 3 000 de salariați, din care 70 la sută femei. Cele patru secții ale filaturii sînt amplasate într-o clădire monobloc, cu suprafață de 50 400 mp. Se remarcă spiritul de răspundere și munca avîntată a constructorilor de pe acest mare șantier, care n-au precupețit nici un efort în vederea terminării eșalonate a obiectivelor noii filaturi. Prima secție de fire pieptănate din bumbac a început să producă încă din toamna anului 1968, cu întreaga ei capacitate de 3 600 tone anual. Recent au fost date în exploatare și filatura de fire în amestec de „Te- rom" și bumbac, precum și filatura de fire din celofibră și o modernă secție, de finisaj mecanic de mare capacitate. Cînd va atinge parametrii proiectați, întreaga filatură va avea o capacitate anuală de 7 410 tone de fire de bumbac și sintetice. Filatura va asigura materia primă pentru țesătoria din Giurgiu, a cărei construcție a început în a- cest an. Cu prilejul intrării în funcțiune, cu întreaga capacitate, a filaturii, colectivul de muncitori, ingineri și tehnicieni al întreprinderii a adresat o telegramă Comitetului Central al P.C.R., tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, în care se spune :Construirea și darea în folosință a filaturii noastre este o

Cu cit mai repede
cu atit mai bine!
(Urmare din pag. I)lor tehnico-economici cu 3 luni înainte de termenul planificat, iar la Rafinăria Pitești, cu 18 luni mai. devreme ; de asemenea, la fabrica de stofe „Argeșeana" (secția filatură) și la fabrica de bere duratele de atingere a parametrilor vor fi reduse cu 
3 luni, respectiv, două luni.Intrarea mai devreme a acestor Importante capacități de producție în plenitudinea potențialului lor tehnic va determina obținerea unor însemnate cantități de produse peste nivelurile -planificate în acest, an. Estimăm, bunăoară, o producție suplimentară de 500 tone acrilonitril, 500 tone motorină, 2 700 tone păcură, 60 tone fire lînă pieptănată și 70 tone pale. Se estimează, de asemenea, că prin aceste depășiri, ca și prin alte măsuri tehnico-organizatorice, se vor realiza, în final, însemnate beneficii peste plan : circa 7 milioane lei la combinatul petrochimic, 1,6 milioane lei la combinatul textil, 578 000 lei la rafinărie și 392 000 lei la combinatul alimentar. Deci, efecte economice care se concretizează în creșterea producției, a acumulărilor bănești ale statului.Din aceeași analiză a reieșit, totodată, că la cîteva noi capacități industriale care, potrivit planului, urmează să atingă, în acest an, nivelul parametrilor proiectați, există mari dificultăți în calea realizării a- cestui obiectiv. Și aceasta din cauză că nu s-au asigurat din timp toate condițiile pentru intrarea în producție și exploatarea normală a noilor capacități ; sau din cauză că soluțiile din proiecte și documentații nu au fost suficient aprofundate. Astfel, la complexul de piroliză din cadrul combinatului petrochimic, care urmează să atingă parametrii proiectați în trimestrul IV a.c., s-a planificat o producție mai mică Cu 4 000 tone de- cît nivelul din proiect și s-au prevăzut depășiri supărătoare la consumurile specifice și la prețul de cost pe tona de produs. Iată de ce socotim că este obligatoriu pentru conducerea combinatului și comitetul de partid de aici de a acționa în continuare pentru punerea la punct a instalațiilor, în vederea realizării producției prevăzute și a celorlalți indicatori tehnico-economici, conform graficului aprobat. In același timp, trebuie intensificate eforturile pentru lichidarea în cel mai scurt timp a provizoratelor care se mai mențin la această instalație privind evacuarea apelor reziduale și pentru funcționarea în cele mai bune condiții a utilităților. La rafinărie, așa cum arătam, măsurile luate încă din perioada executării investiției și, apoi, în cea a probelor tehnologice, oferă certitudinea că nivelul indicatorilor proiectați va fi atins cu 18 luni mai devreme decît este durata normată. Dar acest lucru nu se va realiza de la sine și, de aceea, semnalăm că este necesar un sprijin mai mare din partea Ministerului Petrolului în ce privește aprovizionarea ritmică cu materii prime a rafinăriei, întrucît în ultimul timp s-au făcut simțite deficiențe în acest domeniu.într-o ipostază nedorită se află instalația de furfurol de la fabrica de tănanți „Argeșul" din Pitești. In perioada probelor tehnologice și in primele luni de funcționare, aici au apărut avarii și mari defecțiuni la utilajele de bază și la centrala termică, care au necesitat timp și un volum important de muncă suplimentară pentru remedieri. La acestea se adaugă și faptul că soluția cu privire la combustibil, prevăzută în proiect, nu dă deocamdată satisfacție. Din această cauză, în prezent se folosește în mod provizoriu, pentru ardere, în loc de celolignină, epuizatul de tanant, care, de fapt, este materia primă pentru producerea furfuro- lului. La solicitările repetate adresate Ministerului Industriei Lemnului, institutelor de proiectare — IPROSIN, C.C.P.C., I.C.P.U.C.R. — și furnizorilor de utilaje, deficiențele legate de funcționarea cazanelor și autoclavelor nu au fost înlăturate. Mă folosesc de acest prilej pentru a aduce din nou aminte tuturor acestor factori că la fabrica de tananți au lăsat o treabă isprăvită numai pe jumătate. Trebuie limpede înțeles că un colectiv numeros de salariați întâmpină mari greutăți in realizarea 

expresie grăitoare a transpunerii în viață a hotărîriior luate de partid pe linia continuării neabătute a industrializării socialiste a țării.Ne sînt încă vii în minte și în inimă clipele vizitei ce ați făcut-o, tovarășe Nicolae Ceaușescu, pe șantierul filaturii noastre, precum și prețioasele indicații și recomandări care, aplicate în viață, au sporit rodnicia muncii noastre, au întărit mai mult colaborarea cu constructorul, ne-au dat posibilitatea ca împreună să examinăm cu mai multă competență și profunzime realizarea obiectivului înainte cu 96 zile față de termenul inițial.Grija permanentă pe care o dovediți pentru bunăstarea întregului popor constituie pentru noi un imbold în activitatea ce o desfășurăm.Asigurăm Comitetul Central al partidului, pe dumneavoastră personal, tovarășe Nicolae Ceaușescu, că sîntem hotărîți să ne sporim eforturile in vederea perfecționării și ridicării întregii activități a filaturii noastre în așa fel ca nivelul calitativ și cantitativ proiectat să fie atins Ia termenul prevăzut.Muncind sub directa îndrumare a organizației de partid, colectivul de muncitori, ingineri și tehnicieni al filaturii Oltenița va depune și în viitor aceeași pasiune și dăruire, același nestăvilit avînt pentru înfăptuirea hotărîriior de partid și de stat, adueîndu-și în acest fel contribuția la făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră.

sarcinilor de producție, că economia in ansamblu suferă mari prejudicii de pe urma funcționării defectuoase a acestor instalații.Dificilă este situația și la secția motoare fracționare de la Fabrica de motoare electrice din Pitești. Termenul de realizare a parametrilor proiectați — trimestrul IV 1969 — nu a fost respectat ; prin plan s-a prevăzut atingerea nivelului capacității proiectate de-abia în trimestrul IV a.c. Cu toate că, începînd din semestrul II al anului trecut, noua conducere de Ia fabrica de motoare "electrice, cu sprijinul ministerului de .resort, a luat o serie de măsuri tehnico-organizatorice pentru mai buna pregătire a fabricației, îmbunătățirea aprovizionării, asigurarea unei asistențe tehnice corespunzătoare, întărirea disciplinei în producție, rezultatele nu se ridică încă la nivelul indicatorilor din proiect. Pentru îmbunătățirea radicală a situației existente în această nouă unitate, analiza la care m-am referit a evidențiat oportunitatea unui sprijin mai calificat din partea centralei industriale de motoare și materiale electrotehnice și a ministerului de resort, cît și din partea comitetelor județean și municipal de partid, într-o seamă de domenii, dintre care mai buna organizare a producției și a muncii, folosirea judicioasă a capacităților de producție, a forței de muncă și reducerea prețului de cost pe produs se detașează evident.Fabrica de preparate din carne, unitate dotată cu utilaje de înaltă tehnicitate, intrată în funcțiune in trimestrul II anul trecut, este o altă întreprindere la care atingerea parametrilor proiectați ridică mari probleme. Aici s-a acreditat falsa idee că unitatea nu atinge nivelele proiectate datorită lipsei de materie primă. Această idee a fost infirmată în luna decembrie anul trecut (deci, după 6 luni de la darea în funcțiune) cînd, în ciuda faptului că i-au fost puse la dispoziție cantități de carne suficiente, fabrica a lucrat numai cu 70 la sută din capacitatea proiectată. Adevăratele cauze — funcționarea defectuoasă a unor agregate și instalații de automatizare, greșelile de execuție — sînt binecunoscute de conducerea combinatului industriei alimentare și ministerului de resort, dar înlăturarea lor trenează inexplicabil de atîta timp.Comitetul județean de partid Argeș a luat din timp o serie de măsuri politice și organizatorice pentru cunoașterea sarcinilor ce revin fiecărui colectiv din tinerele unități indus-, triale și asigurarea condițiilor tehnico-materiale necesare îndeplinirii prevederilor graficelor de atingere a parametrilor proiectați. Comandamentele constituite pe noile, șantiere acționează, atît pentru realizarea planului de investiții și de punere în funcțiune, cît și pentru rezolvarea operativă a problemelor de care depinde realizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați. Măsurile preconizate în fiecare caz în parte vizează expres ca, o dată cu realizarea indicatorilor, cantitativi, să fie îndepliniți neapărat și cît mai repede și cei calitativi.Putem deci spune că încă de la începutul anului ne-am aflat în fața unui program precis de acțiune care ne permite să știm unde trebuie să intervenim mai serios și cînd anume, pentru ca noile unități și capacități industriale să se integreze cît mai repede posibil cu potențialul lor maxim în circuitul economiei naționale. Reușita acțiunii depinde însă în mare măsură de modul în care acționează conducerile noilor întreprinderi centrale și combinatele industriale de care aparțin. De aceea, organele și organizațiile de partid din respectivele unități au datoria să urmărească cu atenție transpunerea neîntirzială în practică a măsurilor care au fost stabilite. Atingerea cît mai rapidă a parametrilor proiectați constituie un examen al. maturizării economice a noilor unități industriale. Trecerea cu succes a acestui examen de fiecare colectiv va da măsura reală a întregii activități desfășurate în domeniul investițiilor, a roadelor ce s-au scontat să se obțină de pe urma eforturilor materiale și financiare făcute de stat pentru dezvoltarea industrială a județului nostru.
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LA ROVINARI CRONICĂ PLASTICĂ

se dublează
producția de cărbune

Oitavian Ștefan
Constantinescu
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I Ce urmează

0 DEMONSTRATE A PUTERII PRODUCTIVE A MUNCII 

BINE ORGANIZATE, A FRUCTIFICĂRII INVESTIȚIILOR

în cadrul amplului program de dezvoltare a bazei energetice a țării, își lărge^e de la an la an activitatea in ritm susținut Exploatarea mi- nieră-Rovinari, din bazinul carbonifer cu același nume. Aici se folosesc metode avansate de exploatare a cărbunelui „la zi". Carierele sînt dotate cu utilaje complexe, de mare productivitate, la nivelul celei mai avansate tehnici, capabile să asigure îndeplinirea sarcinilor de plan toate etapele de dezvoltare. j în 1965 au fost extrase lignit, în 1967 - 1 035 000 tone, iar în 1969 — 2 428 000 tone, în acest an sarcina de plan este a- proape dublă față de cea din anul precedent.în prezent, exploatarea noastră dispune de un parc de mașini și căror valoare depășește oane lei. Condiția primordială a realizării sarcinilor de plan sporite este întreținerea și folosirea rațională a bazei tehnice de care dispunem. O singură oră de stagnare neprevăzută a unei combine nu mai înseamnă — ca acum 5 ani, în cazul stagnării de aceeași durată a unui utilaj — nerealizarea a 60 de tone de lignit, ci o nerealizare de nu mai puțin 650 tone lignit. Iată de ce întreaga noastră atenție se concentrează asupra găsirii celor mai eficace metode, procedee și mijloace care să ne permită să eliminăm orice întrerupere neprevăzută în funcționarea utilajelor.Temelia bunei folosiri a utilajelor de extracție a fost pusă, încă din faza de montare a acestora, cînd pe platformele de montaj au fost repartizați ingineri, maiștri și muncitori dintre cei mai bine pregătiți profesional. Aceștia au urmărit în mod amănunțit, încă din a- ceastă fază, interacțiunea dintre diferitele subansamble componente ale utilajelor, principiile de funcționare, reglare și întreținere a lor, în așa fel incit în perioada de exploa-

i înDacă650 000 tone

tare au putut asigura cu succes buna lor funcționare. Participarea la lucrările de montaj a personalului care exploatează aceste utilaje a constituit o excelentă școală de recalificare și specializare pe noi profile. Ca organizare, au fost alcătuite formații-tip de întreținere pe toate schimburile de lucru, stabilindu-se responsabili pentru fiecare utilaj în parte. în aceste funcții au fost numite cadrele specializate pe platformele de montaj, care au primit și sarcina de a instrui și pregăti cores-

zute cu instalații de ungere centralizată și automată, cu dispozitive de protecție și semnalizare centralizată a tuturor deranjamentelor pe linia fluxului tehnologic. S-a trecut, de aceea, la preluarea schimbului din mers, ceea ce a dus la creșterea timpului efectiv de lucru în cadrul fiecărui schimb. S-a constatat, de asemenea, că reviziile și reparațiile lunare nu corespund — ca periodicitate — pentru aceste utilaje moderne, tntrucit la roată cu
tribuna experienței înaintate

utilaje a700 mili- punzător restul personalului repartizat în aceste formații.Cerința utilizării cu randament superior a tehnicii moderne ne-a obligat să punem un accent deosebit pe ridicarea continuă a calificării oamenilor. Aceasta se asigură, în principal, prin împletirea demonstrațiilor practice, la locul de muncă, cu dite la carii.acesta, . . ........................ ..și electricieni. La cursurile de ridicare a calificării au participat cu regularitate 484 de muncitori de diferite meserii. O dată cu darea în funcțiune a noilor cariere au fost organizate cursuri de calificare în meseiiile necesare, cu peste 50 de elevi în fiecare an de invățămînt.Inițial, datorită experienței insuficiente, in exploatarea noastră s-a aplicat sistemul clasic de întreținere și reparare a utilajelor : revizii periodice lunare și întreținerea zilnică, de cite o oră. la începutul fiecărui schimb. Practica a arătat că acest sistem nu corespunde noilor tehnologii de lucru, că ora de întreținere de la începutul fiecărui schimb nu este necesară, utilajele fiind prevă-

cunoștințele teoretice, dobîn- cursuri de ridicare a calii'i- Au fost pregătiți, în felul 192 de excavatoriști, lăcătuși
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„NEPOJUL LUI RAMEAU"

pe scena Teatrului

,,Lucia Sturdza Bulandra"

Festiva-înaintea plecării la
Iul internațional de teatru de 
la Florența — Rassegna Inter- 
nazionale del Teatri Stabili — 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" prezintă în zilele de vi
neri 3 aprilie, ora 20, și sîm- 
bătă 4 aprilie, ora 18, ultimele

spectacole cu „Nepotul Iui Ra
meau", de Denis Diderot, în 
traducerea și adaptarea sce
nică a Iui Gellu Naum. Regia 
aparține lui David Esrig; Sce
nografia : 1. Popescu Udriște. 
In distribuție : Gheorghe Ci
nică și Marin Moraru.

excavatorul cu cupe, care este utilajul conducător în complexul tehnologic, periodicitatea optimă de schimbare a elementelor uzură este de o staționare Stabilirea — de observații . .periodicități a permis re-
de6 zile, cu de 8 ore. pe bază proprii —a acestei ducerea timpului total de staționare . necesar pentru schimbarea elementelor de uzură.Executarea lucrărilor de revizie și reparație în sistem descentralizat, prin pregătirea și execuția reparațiilor de către fiecare sector, aplicată, de asemenea, la început, a fost și ea înlocuită, după o perioadă, întrucît la nivelul fiecărui sector pregătirea elementelor interschimbabile nu se făcea destul de operativ și de calitatea cerută, iar cheltuielile de execuție erau mai mari S-a trecut la sistemul mixt de organizare a reparațiilor, pregătirea tuturor elementelor de uzură fiind efectuată de către atelierul central, cu echipe specializate pe anumite operații, montarea și repararea propriu-zisă făcîndu-se de către fiecare sector, cu personalul de întreținere-reparații. Calitatea reviziilor și a reparațiilor depinde acum direct de buna organizare și de pregătirea profesională a echipelor care le execută, de asistența tehnică acordată. în cadrul exploatării s-au luat măsuri pentru asimilarea și producerea tuturor reperelor cu frecvență de uzură mare. Prin renunțarea Ia importarea lor, s-au economisit'pînă acum peste două milioane lei.Efectuarea unor revizii cu caracter preventiv asigură, de asemenea, buna funcționare a întregii linii tehnologice. la care, o singură defecțiune, Ia un singur utilaj, ar duce la oprirea întregii activități de producție. în acnr- schim- cărora

Expoziția pictorului Octavian Angheluță, deschisă in sălile Galeriilor de artă din B-dul Nicolae Bălcescu nr. 20, aduce nota personală a unui limbaj unitar, lucrările lui reprezentînd forme rotunde și definitive, închizînd de cele mai multe ori în interiorul lor sîm- burele emoțional al unei trăiri directe, nemijlocite a fragmentului de viață.Și, fără a ne referi la accepția extinsă prin nedife- rențiere a termenului, am putea vorbi, în cazul lucrărilor care ne sînt acum prezentate, de realism. Este un realism autentic, de viziune, conceput ca o problemă de orientare spre existentă, legat intim de substanța operei de artă. Căci nu pura descriere a învelișului faptic, nu stricta asemănare — ci faptul, fundamental, al orientării în forme cît mal armonioase spre viață pare a reprezenta firul comun și călăuzitor al viziunii sale.Mai puțin reprezentat din puncț de vedere numeric decît la precedenta expoziție. dar cu același succes Ia public, portretul oferă și de această dată lui Octavian Angheluță un cîmp experimental nelimitat pe care nu-I practică insă niciodată ca' pe un joc gratuit, ci ca pe un constant exercițiu de expresivitate, de reducere la esențial a trăsăturilor u- nei figuri și prin aceasta de surprindere a dominantei caracterologice. Este un e- xercițiu continuu, consecvent, — vizibil într-o fază ine’^’entă în panourile cu schite (desen) intitulate „Examen" — dar ale cărui rezultate definitive, uneori remarcabile, nu pot fi urmărite decît în „portretele șarjă" cum le numește pictorul însuși, subliniind par

că prin această precizare limitele pe care singur le impune genului.Cele cîteva peisaje prezentate în actuala expoziție marchează parcă hotărîrea de a cuprinde un întreg în cadențele lui fundamentale, preferința spre efecte sintetice. precise, directe. Larga deschidere perspectivală a „Orașului nou" purtînd Însemnele transformărilor survenite sub influența progresului tehnic sau imaginile mai restrînse, particularizate ale peisajului agrest, aspecte ale naturii care-și ordonează în interiorul lor întreaga existență stau mărturie atît a unei stări afective declanșate de un moment al realității, cît și a unei puteri de concentrare a imaginii. în cadrul ordinii naturale, pictorul caută o articulare riguroasă a maselor.Aceeași hotărîre de a cuprinde un întreg în cadențele lui fundamentale ca și un acut simț al analizei se Intîlnesc în naturile moarte. Echilibrul natural al obiectelor este înregistrat cu ajutorul unui desen temeinic, uneori pregnant categoric, alteori învăluit in culoare. Jocul culorilor armonizate care contribuie în mare măsură la accentuarea impresiei de spontaneitate nu este însă decît dovada unei tehnici bine definite în care s-au îmbinat calmul și echilibrul necesare însușirii treptate a meseriei. Sînt rezultatele activității unui artist care mergînd pe drumul temperamentului său artistic, al preferințelor de ordin mai mult subiectiv aduce în actuala expoziție cunoașterea unei personale sensibilități.
Marina PREUTU I

Ampla expoziție, deschisă recent la Sala Dalles de Ștefan Constantinescu, în- sumînd un număr de 121 desene, guașe, acuarele, u- leiuri, nu este o retrospectivă. Reprezentînd o recoltă care se întinde pe parcursul ultimilor ani, ea impresionează prin cantitatea lucrărilor. Artistul a fost preocupat să dea o unitate tonală constantă expoziției, netulburată de stridente, de excese sau ezitări.Ștefan Constantinescu face parte din categoria a- celor artiști pentru care motivul picturii — subiectul — nu este un simplu punct de plecare, un pretext uitat în cursul elaborării, ci o realitate tematică de fiecare clipă. Este atît de legat, de dependent chiar de existența reală a motivului încît impresia că mai niciodată nu-i ajunge un singur tablou pentru epuizarea lui numai cu greu ar putea fi înlăturată. Preferă reluarea la infinit a aceluiași motiv decît să încerce o cît de firavă dispensă de realitatea exterioară a motivului. Și totuși nu se poate vorbi la el de o reducere a picturii Ia literatura conținută a motivului. Nici desenul, nici acuarela, cu toată claritatea expunerii și a distribuirii e- lementelor figurale ale compoziției, nici guașa și nici pictura, nu încap în tiparele unei discursivități literare. Subiectul poate fi luat drept un reper necesar, doar ca punct de plecare în stabilirea identității tematice a lucrării.

Ștefan Constantinescu este un voluptuos al privirii. Nu al detaliului ci al impresiei de ansamblu. A- mănuntele îl sperie, nu e- xercită asupra sa nici un fel de fascinație. De aceea nu se apropie de lucruri cu intenția de a »e explora pe toate fețele, ci se îndepărtează ușor pentru a nu reține decît armonia întregului care-i mulcomește privirea. Dependent de motiv pînă la un anumit punct, el își ia toată libertatea în tratarea lui, unde nu mai ține strma de nici un criteriu exterior eliminînd sau re- ținînd elementele componente ale irpaginii după bunul plac al sensibilității sale picturale. Bunul plac nu înseamnă aci arbitrar ci supunere, acceptare a legilor interioare ale artei. Tabloul este, fără îndoială, o reprezentare materială a lumii exterioare, dar el nu trăiește decît prin modul în care „reprezentarea" este organizată plastic.Realitatea se sublectlvea- ză, impresia de călătorie devine amintire personală. Peisajele din Franța, Italia, Iugoslavia, sau de la Curtea de Argeș au mai puțin aerul spontan al unor însemnări de album cît al unor sedimentări afective profunde. Artistul nu a călătorit pur și simplu ci a rătăcit și trăit peisajul respectivelor locuri, a zăbovit fără grabă, ca un om al locului. In fond, un sentimental care nu se desparte ușor de a- mintirile lui.
Octavian BARBOSA

Două întrebări fulger : Cunoașteți normele de circulație pe drumurile publice ? Ce condiții tehnice trebuie să întrunească un autovehicul pentru a fi scos din garaj 7 întrebări simple, dacă avem în vedere că au fost adresate unor oameni care trebuie să fie oricînd stăpîni pe ele — conducători auto din întreprinderi agricole de stat și de mecanizare a agriculturii din 17 județe. Rezultatul: din 3 424 conducători auto peste 80 la sută au dat răspunsuri pentru care nu li s-a putut da decît note sub limita de trecere. Din 4 910 autovehicule controlate, a- proape 40 la sută prezentau defecțiuni tehnice grave care periclitau siguranța circulației. Nu mai Insistăm asupra concluziilor ce se desprind din acest extemporal. Le lăsăm pe seama forurilor datoare să pună capăt unei asemenea situații anormale.
Geambaș 
de cai

Akos Zoltan, merceolog 
Oradea, se specializase, in ulti
mul timp, in negoțul de mașini. 
Ca un adevărat expert, o studia 
pe toate fețele să vadă pe ce dă 
banii si dacă „renta", a lui 
era. Apoi o scotea iarăși la vin- 
zare. Șl, de fiecare dată, reușea 
să-și rotunjească punga cu cite- 
va miișoare. Pentru că, intr-un 
răstimp destul de scurt, a cum
părat și vlndut nu una-două, ci 
șapte mașini ! Ar fi vrut, poate, 
să mai încheie și alte tranzacții, 
dar... i s-a demonstrat că și-a 
greșit meseria. Părăsise merceo- 
logla pentru a se apuca de spe
culă. Acum, după argumentele 
adunate la dosar, știe el singur 
ce-l așteaptă l
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cinema

• Moll Flanders : PATRIA — 9; 
12; 15; 18; 21, FESTIVAL — 8,45; 
11,45; 14,45; 17,45; 20,45.
• Domnișoara doctor : REPUBLI
CA - 8,45, 11,15; 13,45; 16,15.
a Gala filmului : Așa am venit 
(R. P. Ungară) : REPUBLICA - 
20,30.
• Joc dublu Iri serviciul secret :
LUCEAFĂRUL - 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 21, BUCUREȘTI — 9;
11,15; 13,30; 16,30; 18.45; 21, FAVO
RIT — 10; 13; 15,30; 18; 20,30.
(J Elvira Madigan : CAPITOL — 
9.30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21.
o Fecioara care îmi place : VIC
TORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18.30;
20.45,
• Bătălia pentru Roma : LUMINA
— 9,30—15.45 în continuare ; 19,30. 
ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE
— 15,30; 19.
a Ghici cine vine la cină 7 : CEN
TRAL - 8,45; 11; 13,15; 15,45; 18,15;
20.45, BUCEGI - 9,45; 12; 15,45; 
18,15; 20.30, GIULEȘTI — 15,30; 18; 
20,30.
0 Program pentru copii : DOINA
- 9; 10.
o Mireasa era In negru : DOINA
- 11.30; 13.45; 16; 18,15; 20,30, ME
LODIA - 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20.45, MODERN — 9,15: 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 20,45.
O Yo-Yo ; TIMPURI NOI — 9—17 
in continuare.
© Program de filme documenta
re : TIMPURI NOI - 19; 21.
a Pat și Patachon : CINEMATE
CA (sala Union) - 10; 12; 14; 16. 
n Adio Texas : FEROVIAR - 8,30, 
11; 13,30; 16. 18,30; 21, EXCELSIOR 

' ~ 12,15; 14,45; 17,15; 20, AU-
- 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 

11,15; 13,30; 15,45;
- 11,15;

o La Nord prin Nord-Vest : MO
ȘILOR - 15.30; 19.
• Noile aventuri ale răzbunăto
rilor : MUNCA - 16; 18; 20.
• Don Juan fără voie : FLACARA
- 15,30; 18; 20,15.
e Stăpln pe situație : MIORIȚA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, ARTA
- 9,30—15,45 tn continuare ; 18,15; 
20,30.
o Păcatul dragostei : RAHOVA — 
15,30; 18.
O Viața lui Mateus : RAHOVA — 
20,15.
a Atentatul de la Sarajevo : PRO
GRESUL - 15.30: 18; 20,15.
a Noapte cu ceață : UNIREA — 
15,30; 18; 20,15.
a Veșnicul întîrzlat : POPULAR
- 15,30; 18; 20,30.
a Călugărița : FERENTARI — 
15.30; 19.
a Prea mic pentru un război atît 
de mare : PACEA — 16; 18; 20.
a Un glonte pentru general : COS
MOS - 15.30: 18; 20.15.

sfîrșit. o atenție deosebită dăm asistenței tehnice în burile II și III. în cadrul munca de coordonare și control este încredințată maiștrilor organizatori, care au competența să rezolve problemele pe care le ridică procesul de producție.Folosirea rațională a utilajelor din carierele noastre se oglindește fidel în rezultatele obținute în producție. La cariera Cicani. bunăoară, care a intrat în funcțiune cu noua tehnologie în anul 1967. s-au atins parametrii proiectați cu 15 tuni înainte de termen. azi realizîndu-se aici o depășire a productivității muncii proiectate cu 13,85 la sută. Folosirea integrală a posibilităților de exploatare ale excavatoarelor în frontul de lucru a determinat depășirea sarcinilor de plan și a Indicilor de calitate a producției, fapt care s-a răsfrînt pozitiv în bilanțul financiar al activității exploatării : la sfîrșitul anului trecut au fost obținute economii la prețul de cost în valoare de 2 816 000 lei și un plus de beneficii, peste cele planificate, de 1 491 000 lei.
Ion CROITORU
inginer-șef adjurict
al Exploatării miniere — Rovinari

(Urmare din pag. I)
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17,30 Emisiune în Umba maghiară. 18,05 Film serial 
„Oliver Twist" (III). 18.35 Mult e dulce șl frumoasă... 
Emisiune de conf. dr. Sorin Stati. 19,00 Telejurnalul 
de seară. 19,20 Muzică distractivă, interpretată de 
violonistul George Carabulea. 19,30 Prlm-plan, acad. 
Nicolae Teodoreseu. decanul Facultății de matema- 
tică-mecanică — Universitatea București. Emisiune de 
Ion Sava. 20,00 Reflector; 20,10 Anunțuri — publicitate. 
20,15 Stagiune lirică T.V. Premieră pe țară -. „Geam
giii din Toledo". Operă de Tiberiu Olah. Libretul de 
Bujor Andov. Versiunea românească a libretului de 
Petre
Regia artistică. Hero Lupescu. 21.05 Anunțuri — publi
citate. 21,ie Centenarul lui V. I. Lenln. Trenul spre 
Revoluție — film documentar despre întoarcerea lui 
Lenln în Rusia în aprilie 1917. 22,00 Telejurnalul de 
noapte. 22,10 Actualități literare. 22,30 Avanpremieră. 
22,40 Disc '70 — program prezentat de formația Casei 
de discuri „Electrecord". 23,00 închiderea emisiunii 
programului L

teatre

6?

■B

Scenă din spectacolul „Acești îngeri triști" de D. R Po
pescu, în interpretarea colectivului Teatrului „Mihai Emi- 

nescu" din Botoșani

Codieanu. Conducerea muzicală : Carol Litvin.

PROGRAMUL II

20.15 Deschiderea emisiunii. Stagiune lirică 
Premieră pe tară „Geamgiii din Toledo". 21,05 
pentru cinefili „Cabinetul doctorului Caltgari". 
zlntă i Romulus Vulpescu. 22,10 Recital poetic,
lirica universală. Interpretează Mariana Mihuț șl Val 
Sănduleseu. 22,40 închiderea emisiunii programului II.

T.V. 
Film 
Pre-
Din

I 
ț
V 
I
I

I

După ce s-a căsătorit acum citeva luni, Neculai Acristoaei I din București s-a trezit intr-un 9 bucluc de... nu maj știe nici cum 1 il cheamă 1 De fapt, ce s-a în- i timplat ? Consiliul popular al I sectorului 3, unde a încheiat I omul căsătoria, s-a adresat Consiliului popular ai municipiului | Gheorghe Gheorghiu-Dej pentru I a face cuvenita mențiune la ac- 1 tul de naștere al acestuia. Func- | ționarii de aici au restituit însă I imediat adresa primită, susți- I nînd sus și tare că, pentru ci, , căsătoria nu este-valabilă deoa- I rece pe cetățean îl cheamă Cris- | 
toaei și nu Acristoaei. Investigațiile care au urmat le-au dat | dreptate. Numai că ele au mai I scos la Iveală încă un amănunt : ’ cei ce îl făcuseră Acristoaei nu . erau alții decît tot dumnealor ! | Pînă una-alta însă, Acristoaei, | oricît s-ar da el peste cap, nu mai poate deveni Cristoaei decit I printr-o sentință a tribunalului. I Cu acest prilej, omul iși va găsi. • în sfîrșit. adevăratul său nume. > Cît despre cei ce au produs a- ’ ceasta încurcătură, ei au un* i nume precis : birocrați ! Și asta, fără nici o sentință dată de tri- ! bunal.
în capcană

- 9,45; 
ROBA
20,30, TOMIS - 9
18; 20,15, FLAMURA - 9:
16: 18,15; 20,30.
© Visul domnului Gentil : 
REASCA - 10; 13,45; 16;
20.30, GRIVIȚA — 16; 18,15; 
0 Via Mala : BUZEȘTI - 
18: VIITORUL - 15.30; 18.
a Prietenele : VIITORUL -
0 Colivie pentru doi : BUZEȘTI
- 20,30.
0 Explozie în munți : DACIA — 
8,30—20.45 în continuare.
0 Winnetou în Valea morții : 
LIRA — 15,30; 18, CRTNGASI — 
15,30; 18; 20,15. VITAN - 15,30; 18; 
20,15.
e Roșu și auriu : LIRA — 20,15.
0 Comisarul X și „Panterele al
bastre0 : DRUMUL SĂRII - 15,30; 
17,45, VOLGA - 10—12 în continua
re ; 16; 18,15; 20,30.
• Căsătorie prin Mica publicitate : 
DRUMUL SĂRII - 20.
0 Lovitură puternică : COTRO- 
CENI - 15,30: 18.
0 Păsări și ogari : COTROCENI -
20.30.
O Urmărirea ; GLORIA - 9,30: 12; 
14,30; 17,15: 19,45.

FLO- 
18,15; 
20,30. 
15,30;

20,30.

e Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român — sala 
Studio) : Concert dat de cvartetul 
Filarmonicii din lași — 20. In pro
gram lucrări de Haydn, Brahms, 
Dumitru Bughicl.
<5 Opera Română > Carmen — 
19 30.
o ’ Teatrul de operetă : My fair 
lady — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Coaâa Chi- 
rița — 19,30; (sala Studio) : Al pa
trulea anotimp — 19,30.
© Teatrul de comedie : Opinia pu
blică - 20.
0 Teatru] „Lucia Sturdza Bulan
dra0 (sala din bd. Schitu Măgurea- 
nu) : Nepotul tui Rameau ~ 20; 
(sala din str. Alex. Sahia) : Viraj 
periculos — ~~ 
O Teatrul Mi 
Brisbane — 20.
0 Teatru] 
Magheru) ;
19,-30;, (sala 
doamnă „r
0 Teatru] „Ion Creangă0 : Coco- 
șelul neascultător — 9,30.
0 Teatru] evreiesc de stat i 
Transfuzia — 19,30.
0 Teatrul „Țăndărică** (sala din 
Calea Victoriei) O poveste cu 
cîntec — 17; Nocturn I — 21,30.
0 Teatrul satiric muzical „C. Tâ- 
nase“ (sala Savoy) • Boeing-Boeing 
— 17; Varietăți — 20, (sala din Ca
lea Victoriei nr. 174) : Nicuță... la 
Tănase — 19,30.
0 Teatru] de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu** . Domnișoara din 
Sighișoara — 19,30.
O Ansamblu] Uniunii Generale a 
Sindicatelor : Esop. viața, muzica 
și noi — 20.
0 Circul de stat ; Carnavalul cir
cului - 16; 19,30.

20.
Mic : Emigrantul din

„C. I. Nottara" (sala 
Crimă și pedeapsă — 
Studio) : Enigmatica 

,M“ - 20.

din fruntașii întrecerii — aflați în număr de cîteva sute ! — astfel încît, netrădînd individualitatea, s-o faci oglindă și simbol al colectivului ? Venit aici de la începutul construcției, cînd combinatul de azi era un pașnic și frumos lan de grîu, i-a văzut pe mulți dintre foștii țărani urcînd treaptă cu treaptă scara calificării superioare, devenind operatori și meșteri chimiști, dirijind cu competență și răspundere complexele procese ale transformării intime a materiei.— Să vă dau un e- xemplu. Să luăm una dintre fabricile combinatului. Este vorba de cea de produse clo- rosodice, unitate care, înzestrată cu o instalație de electroliză cu mercur, printre cele mai moderne din Europa, și-a atins parametrii proiectați încă din primul trimestru de la intrarea sa în producție. Fie și numai acest element ar putea oferi, cred, măsura întreagă a capacității și răspunderii colectivului. Dar asta nu-i totul. In 1973 producția de sodă și clor a combinatului nostru va trebui să depășească de circa 4 ori (nouă ne place să spunem : de cel puțin 4 ori 1) nivelul anului 1969. Pentru aceasta, potrivit proiectelor, va trebui ca fabrica de clorosodice să-și ridi-

ce capacitatea, încă din primul trimestru al anului viitor, cu 66 la sută. Dar nu despre această cifră e vorba. V-am dat-o ca punct de reper in discuția pe care o propuneți — cea despre oameni... Și asta, fiindcă la o creștere a producției cu 66 la sută, sporul de personal va fi de numai 10 la sută. Adăugați faptul că 90 Iadin utilajele necesare

muncă și viață populată cu construcții și instalații-gigant, prinși în febra vie a întrecerii pentru înfăptuirea marilor o- biective ale acestui ultim an al cincinalului. Dar și această întrecere mi s-a părut — din nou — a avea aici, la Rm. Vîlcea, un „ce" particular, un plus de pregnanță și de intensitate. Marele combinat fusese, de curînd. teatrul unei în-

cu- instalația de concentrare sodă, pe Dumitru Prujoiu, de la instalația de lichefiere clor, și pe mulți alții, fruntași în producție și specialiști reputați ai domeniilor în care lucrează. Un mănunchi numeros de tineri entuziaști, mare parte foști constructori ai combinatului, pe care altoiul conștiinței muncitorești a prins din plin, o dată cu știința, fructificîn-

to-civilizației Iul. Și tuși, pînă acum cîțiva ani, acest om, acești tineri cunoșteau de o mie de ori mai bine — dacă nu exclusiv — lanul de grîu în orizontul căruia s-a ridicat ulterior combinatul.Oamenii combinatului... Că, intr-o zi, nu demult la centrifugele de cristalizare a sării s-a produs o defecțiune electrică ce putea avea urmări serioase

Eram, intr-adevăr, la Rîmnicu-Vîlcea ?
extinderii fabricii vor fi de construcție mânească, cele multe piese-unicat, fabricate la noi pentru prima oară, deci ele însele presupunînd un examen, cum și făptui că în se va inedit logic, de cristalizate. Toate cestea. sporire personal, cestea — bliniez ? pasiunii, specializării muncitorilor noștri, a oamenilor combinatului.Oamenii combinatului.. l-am intîlnit. in aceste zile, în a- ceastă vastă incintă de

ro- mai
nciile instalații experimenta un procedeu tehno- tot românesc, obținere a sării a- o de a-repet, cu minimă Și toate s-o mai su-— datorită priceperii.

flăcărate demonstrații de sentimente, unită cu decizia spre noi împliniri, exprimată prin angajamente de muncă sporite : prezența, printre chimiș- tii vîiceni, a conducătorilor de de stat, în cu tovarășul Ceaușescu, a zat energia a oamenilor, zînd noi resurse hărnicie și de talent, dăruite progresului e- conomic al țării.La aceeași fabrică de clorosodice, despre care îmi vorbise directorul general, i-am cunoscut pe operatorii chimiști Emil An- dreescu. de la secția electroliză, pe Sebastian Vlașniță, de la

partid și frunte Nicolae dinami- creatoare mobili- de

du-le darul și talentul nativ. Calitatea concentrației de sodă obținută. de pildă, de Sebastian Vlașniță este Ia nivelul celei a- tinse în mari fabrici europene tradiție, ștri ai stituiți dinastii, de experiență în spate. Același Sebastian Vlașniță, mare iubitor de literatură și artă, poate fi confundat, în. tr-o discuție purtată pe stradă sau în pauza unui concert, cu un expert al valonilor u- maniste. Nimic din cunoștințele și atitudinea lui nu lasă să se străvadă altceva decît un om modern, produs al orașului și al

de veche de către mae- meseriei con- in veritabile cu generații

în fluxul tehnologic al fabricii de clorosodi- ce, și că această defecțiune a fost remediată în timp record de echipa de intervenție, evitîndu-se cea mai ‘ mică pierdere de producție. faptul e firesc și nu poate mira pe nimeni. Dar că un inginer, loan Miu, și un maistru al fabricii, Gheorghe Barna, pre- zenți tului. cinta totul dine, ore și ore peste program și muncind cot la cot cu echipa de intervenție, cu toate că nu era treaba lor. cu toate că nimeni nu-i invitase s-o facă, faptul se înscrie unui

la locul inciden- n-au părăsit in- uzinei pînă cînd n-a fost în or- consumîndu-și

astfel de firesc, care poartă amprenta acestor ani, a acestor zile. El se înscrie unui dialog major, pe care oamenii combinatului îl poartă cu lumea și timpul in care trăiesc, cu propriile lor dorințe și aspirații, proiectate in viitor.L-am maistrul Barna, în casă. Am rașul, acest oraș care altădată mentele și anii tingeau. am printre noile de locuințe 4 500 apartamente con. struite în acest cin-- cinai, alte 10 000 planificate pentru Vîlcea in 1971-75), și opriți undeva, lingă o casă, intr-un loc din care se vede Oltul, cu colinele lui biînde și ondulate strălucind în aerul cu limpezimi de izvor, am fost tentat, o clipă, să iau din nou coordonatele locului. Eram, într-adevăr. la Rîmnicu-Vilcea ?în „orașul pensionarilor", chiar și pensionarii încep să se îndepărteze de la statutul clasic al tabieturilor... Cineva, combinatul mi-a povestit un maistru Chiș Mihai, care, pensionat în 1968, a continuat și după aceeasă vină la lucru, nu ca să lucreze, ci să-iajute pe tineri, să-iînvețe ce știa el.Chimiști! vîiceni construiesc orașului lor o nouă tradiție — a dinamismului.

condus pe Gheorghe amurg, spre străbătut o- pe eveni- nu-1 a- trecut blocuri (peste

la chimic, despre chimist,

La marginea comunei Șanț 
(Bistrița-Năsăud) se află o pă
dure care a fost declarată rezer
vație republicană de vinat. Va- 
șile Tetcu, care-i cunoștea, se 
pare, toate tainele a reușit 
să depisteze potecile .folosite de 
cerbi. Gindind că nu-l vede ni
meni, s-a hotărit să pună mai 
multe capcane în calea lor. Doi 
cerbi au murit strangulați. Dar 
la puțin timp după aceasta a 
căzut și braconierul in capcană, 
cazul său fiind înaintat de în
dată organelor de justiție. In 
timpul cercetărilor, pe potecile 
pădurii au mai fost găsiți 
trei cerbi prinși în aceeași 
nieră. Autorii faptei sînt in 
de identificare.

A venit
scadenta»

incă 
ma- 
curs

Arhivar la o întreprindere din Tîrgu Neamț, Constantin Pa- rasca. din același oraș, devenise, în ultima vreme, foarte culant. Dar nu pe banii lui. Elibera acte de vechime in cîmpul muncii pentru cei ce-și întocmeau dosarele de pensionare trecînd în adeverințe date ireale. în acest fel oferea — bineînțeles nu tocmai dezinteresat — unor indivizi necinstiți posibilitatea de a obține pensii mai mari decît meritau. în urma cercetărilor întreprinse s-a stabilit că șase persoane, care au beneficiat de asemenea adeverințe, au încasat.- pînă acum. 22 500 lei peste sumele ce li se cuveneau. Acum însă, binevoitorului arhivar și celor ce au uzat de înscrisuri oficiale false le-a venit denței. Socotelile fiind urmează ca vinovății pară în fața instanței cată.
ziua sca- incheiate, să com- de jude-

de
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Ambasadorul Columbieiîn cuvîntarea sa, Antonio Alvarez Restrepo și-a exprimat satisfacția de a fi primul ambasador al Republicii Columbia în Republica Socialistă România și dorința de a contribui. în această calitate, la dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări. „Această onoare — a spus el — este și mai mare prin faptul că sînt primul reprezentant oficial al Columbiei în țara dumneavoastră. Guvernul Columbiei dorește să strîngă legăturile cu toate acele țări care îndeplinesc un mare rol în procesul de transformare și îmbunătățire a vieții popoarelor lor".în continuare, ambasadorul columbian a spus : „Columbia și România au în plus multe afinități care fac și mai interesante relațiile dintre ele. Ambele țări aparțin aceleiași tradiții a culturii latine care a influențat profund formarea personalității noastre istorice. Tradiția latină, așa de bogată în valori, se prelungește în literatura noastră. în dreptul nostru, în dezvoltarea noastră artistică și ne a- prop' de toate acele țări care au benfciiciat de această influență. Alt aspect prin care România și Columbia se aseamănă îl constituie unele caracteristici economice foarte apropiate : populația ambelor țări numără în jur de 20 milioane locuitori ; ambele țări sînt angajate în înfăptuirea unor transformări ale structurilor lor sociale, în vederea ridicării standardului de viață al popoarelor lor".„Am urmărit cu mare interes — « continuat diplomatul columbian

— programul înfăptuit de guvernul dumneavoastră în ultimii ani și trebuie să declar că opera realizată, progresele obținute merită laude și admirație".în încheierea cuvîntării sale, Antonio Alvarez Restrepo a spus: „într-un spirit de cordială prietenie și prețuire față de țara și înfăptuirile dumneavoastră, inaugurez misiunea mea în calitate de ambasador al Columbiei cu urări pentru succesul operei pe care o înfăptuiți, Domnule Președinte, și cu dorința ca legăturile dintre țările noastre să fie tot mai strînse"Salutînd pe ambasadorul columbian, președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu. a spus : „Ne bucură că vă inaugurați misiunea de înaltă răspundere ce v-a fost încredințată cu dorința de a face ca legăturile dintre țările noastre să devină tot mai strînse. Vă asigurăm că aceasta este și dorința poporului român, care depune eforturi, susținute pentru ridicarea tării sale pe noi trepte de progres și civilizație, militează în mod ferm pentru o largă colaborare internațională, pentru asigurarea u- nui climat de pace și securitate în lume.România se pronunță pentru extinderea colaborării multilaterale cu toate statele, pe baza principiilor independenței și suveranității naționale. egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc. Cunoaștem că aceste principii se bucură de o

înaltă apreciere și din partea poporului columbian".în continuare, președintele Consiliului de Stat a spus : „Avem convingerea — la fel ca și dumneavoastră — că există largi posibilități de dezvoltare a legăturilor de colaborare și prietenie dintre România și Columbia, în interesul popoarelor noastre. al păcii în lume. Originea latină comună, afinitățile de limbă și cultură — de care ați amintit — se completează astăzi în mod fericit cu posibilitățile de cooperare pe care le creează dezvoltarea economică și culturală a țărilor noastre cu dorința reciprocă de a intensifica schimbul de valori materiale și spirituale, dialogul și conlucrarea fructuoasă ro- mâno-columblană".în încheiere, președintele Consiliului de Stat a urat ambasadorului columbian succes în îndeplinirea misiunii, sale, asigurindu-1 de întregul sprijin al Consiliului de Stat, al guvernului Republicii Socialiste România și al său personal.După ceremonia prezentării scrisorilor de acreditare, președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, a avut o convorbire cordială cu ambasadorul Antonio Alvarez Restrepo.La solemnitatea prezentării scrisorilor de acreditare și la convorbire au participat Constantin Stă- tescu. secretarul Consiliului de Stat, și Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe.

Manifestări consacrate
centenarului nașterii lui Lenin

Aniversarea unui secol de la nașterea lui V. I. Lenin a prilejuit și miercuri in întreaga țară numeroase manifestări.în Capitală, la Casa de cultură a Sectorului 3. despre „Victoria ideilor leniniste in construirea societății socialiste din patria noastră" a vorbit Emanjil Florescu. lector la Cabinetul de partid al sectorului. Au fost apoi proiectate imagini fotografice din viața și activitatea lui Vladimir Ilici LeninSecția de drept penal a Asociației juriștilor din România a ținut o ședință științifică. Cercetătorul Costică Bulai. de la Institutul de cercetări juridice al Academiei, a prezentat comunicarea intitulată „V. I. Lenin despre fenomenul criminalității și politica penală a statului socialist"Sub auspiciile Filialei locale a U- niunii Ziariștilor, miercuri. Ia Casa prieteniei româno-sovietice din Timișoara. h avut loc un simpozion Conf. univ. dr. Traian Bunescu. președintele Comitetului județean Timiș pentru cultură si artă. conf, univ dr. [lie Luca și lector univ dr. Ion Iliescu, de la Universitatea din Timișoara, au vorbit despre rolul lui Lenin in făurirea partidului revoluționar al clasei muncitoare, contribuția sa la

rezolvarea științifică a problemei naționale, la îmbogățirea artei. Un simpozion similar a organizat și filiala Brașov a Uniunii Ziariștilor.(Agerpres)
Cronica zilei

Miercuri a avut loc în sala Dalles o seară literară ungară, organizată in cadrul înțelegerii de colaborare dintre uniunile de scriitori din Republica Socialistă România și Republica Populară Ungară. Cuvîntul de deschidere a fost rostit de acad. Za- hâria Stăncu, președintele Uniunii Scriitorilor. în continuare, scriitorii din R.P. Ungară care sînt oaspeții Uniunii noastre — poeții Benjamin Laszlo. Csanadi Imre și Konya Lajos, criticul literar Bodnar Gyorgy, prozatorul Csșres Tibor — au citit din lucrările lor. Actori ai teatrelor bucu- reștene au recitat din versurile și proza scriitorilor invitați, traduse în limba română. La seara culturală au asistat reprezentanți ai ambasadei Republicii Populare Ungare la București. (Agerpres)
La magazinul „Victoria" din Capitală

EXPOZIȚIE DE MĂRFURI CU VlNZARE 
DIN REPUBLICA POPULARĂ UNGARĂ

Ambasadorul Republiciiîn cuvîntarea rostită cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare, ambasadorul Republicii Guineea, Mathias Fassou Moriba, a transmis președintelui Consiliului de Stat salutări călduroase din partea președintelui Guineei, Ahmed Seku Ture, iar guvernului și poporului român expresia sentimentelor de solidaritate și înaltă stimă din partea guvernului și poporului guineez.Evocînd lupta țării sale pentru cucerirea și consolidarea independenței naționale, ambasadorul Mathias Fassou Moriba a precizat că : „Republica Socialistă România se situează pe un loc de frunte printre țările care au susținut și încurajat tînăra Republică Guineea, încă de la cucerirea independenței sale. Această manifestare de solidaritate — a spus ambasadorul guineez — decurge în mod firesc din principiile care călăuzesc politica dumneavoastră externă. Partidul Comunist Român și guvernul român au depus întotdeauna mari eforturi pentru a promova și susține principiile păcii și cooperării între popoare. Această politică exprimă într-un mod concret profundele aspirații ale poporului român, care a luptat și continuă să lupte pentru cauza păcii și progresului social în lumea întreagă"..în continuare, ambasadorul Republicii Guineea a spus: „Sînt bine cunoscute grelele bătălii pe care poporul dumneavoastră le-a dat și Ie-a cîștigat, precum și dificultățile pe care le-a depășit în crearea Republicii Socialiste România, care suscită astăzi admirația și prietenia tuturor popoarelor iubitoare de pace și dreptate socială. Chiar de la începutul celebrei insurecții armate de la 23 August 1944, poporul și-a fixat ca obiectiv major crearea republicii. Este marele merit al Partidului Comunist Român de a fi știut să unească toate păturile țărănești, muncitorești și intelectuale într-un singur bloc, pentru a izgoni fascismul și .imperialismul de pe pămîn- tul natal, spre binele poporului Român"Arătînd că poporul guineez a trăit din plin greutățile asupririi și dominației străine, ambasadorul Mathias Fassou Moriba a spus : „Pe toate continentele, pretutindeni în lume, colonialismul, imperialismul și neocolonialismul produc aceleași efecte. Dacă pentru a se instala și a se deda la tristele și rușinoasele lor activități ele îmbracă măști diferite în funcție de loc și moment, limbajul lor este peste tot același. Pentru a te elibera și a te proteja contra insectelor lor otrăvitoare, principiile conducătoare sînt analoge, chiar dacă mijloacele și căile de urmat depind de conjunctura momentului și locului".„După cucerirea independenței — a subliniat el — Republica

Guineea a fost ținta imperialismului și neocolonialismului, care o fac responsabilă de declinul lor în Africa și de trista soartă care îi așteaptă în mod inexorabil. Comploturi și valuri de subversiuni încearcă în zadar să răstoarne regimul său democratic și popular. Imperialismul nu și-a dat • încă seama că un popor metodic organizat într-un partid popular este o armată invincibilă, deoare ce fiecare cetățean este un militant ideologic călit și fiecare militant este un soldat al revoluției".în lupta sa permanentă împotriva imperialismului și neocolonialismului, în opera sa de reconstrucție națională și de edificare a socialismului, pentru fericirea poporului, țara noastră continuă să beneficieze de simpatia și sprijinul Republicii Socialiste România.Republica Guineea are profunda convingere — împărtășită și de țara dumneavoastră — că independența și libertatea nu-și capătă adevărata semnificație decît dacă sînt îmbinate cu progresul economic, cultural și cu dreptatea socială".în încheiere, ambasadorul Mathias Fassou Moriba, referin- du-se la relațiile româno-guineeze a spus : „Hotărîrea profundă a țărilor noastre de a ne transforma intențiile în realități evidente constituie o garanție sigură a succesului cooperării multilaterale care există și se dezvoltă între cele două națiuni, pentru fericirea ambelor noastre popoare"Mulțumind pentru cuvintele rostite la adresa României, a partidului și poporului român și pentru urările ce i-au fost adresate, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu. a rugat pe ambasadorul guineez să transmită, la rîndul său, președintelui Ahmed Seku Ture călduroase urări de sănătate și fericire personală, iar poporului prieten guineez noi succese în opera de dezvoltare economică și socială a tinerei sale patrii.în continuare, președintele Consiliului de Stat a arătat: „România socialistă își manifestă deplina sa solidaritate cu lupta popoarelor împotriva asupririi străine, a colonialismului. neocolonialismului și imperialismului, pentru libertate și independentă națională. Partidul și guvernul țării noastre, întregul popor român, consideră că lichidarea tuturor formelor de dominație economică și politică, asigurarea condițiilor ca fiecare națiune să-și hotărască în mod liber și neîngrădit destinele, să beneficieze din plin de roadele activității și efortu-K rile sale creatoare — constituie un' imperativ major al vieții contemporane.în țara noastră — a spus, în continuare, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România — este cunoscută și a-

Guineeapreciată lupta plină de sacrificii dusă de poporul guineez, sub conducerea Partidului Democrat, pentru independență națională, pentru o viață demnă și liberă. Sînt cunoscute, de asemenea, și se bucură de o caldă simpatie în rîndu- rile maselor populare din patria noastră eforturile eroice ale poporului guineez, pentru dezvoltarea economiei, culturii, învățămîntului, activitatea sa neobosită pentru punerea tot mai largă in valoare a resurselor naturale ale țării, pentru îmbunătățirea condițiilor sale de viață. Realizările dobîndite în domeniul economic, social și cultural deschid poporului guineez prieten noi perspective pentru înaintarea sa continuă pe calea progresului și civilizației, pe calea consolidării independenței și suveranității sale naționale.După ce a subliniat rezultatele obținute de poporul român în dezvoltarea multilaterală a patriei sale, președintele Consiliului de Stat a spus : „Desfășurîndu-și larg forțele sale creatoare în opera de construcție a societății noi, socialiste, poporul român militează, totodată, în mod ferm, alături de țările socialiste, de forțele progresiste de pretutindeni, pentru asigurarea unui climat de pace, securitate și colaborare internațional^, atît în Europa, cît și în întreaga lume. România promovează cu consecvență, în relațiile cu celelalte state, principiile respectării suveranității și independenței naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc — principii care capătă o tot mai largă recunoaștere internațională.Doresc să remarc că. pe măsura dezvoltării lor economice, tehnice și cultural-științifice, țările noastre își sporesc posibilitățile de a lărgi schimburile dintre ele. de a intensifica relațiile lor de colaborare în interesul reciproc al celor două popoare, al cauzei cooperării internaționale. Sînt convins că prezenta dumneavoastră în România va contribui Ia dezvoltarea și amplificarea relațiilor ro- mâno-guineeze.în încheiere, urînd ambasadorului guineez succes deplin în îndeplinirea misiunii sale, președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, l-a asigurat de tot sprijinul Consiliului de Stat, al guvernului român și al său personal.După prezentarea scrisorilor de acreditare, președintele Consiliului de Stat. Nicolae Ceaușescu, a avut o convorbire cordială cu ambasadorul Republicii Guineea, Mathias Fassou Moriba.La solemnitatea prezentării scri-■ sorilor de acreditare și la convorbire au luat parte Constantin St.ă- tescu. secretarul Consiliului de Stat, și Corneliu Mănescu, minis trul afacerilor externe

In urmă cu citeva luni, la magazinul universal „Divat-Csornok" din Budapesta, a avut loc o expoziție cu vinzare de mărfuri produse de industria românească. Cu acest prilej publicul cumpărător, din capitala tării prietene, a putut să cunoască direct citeva din realizările industriei noastre textile, de uz casnic, de bunuri alimentare, mărfuri de folosință îndelungată.La inițiativa Ministerulut Comerțului Interior și a marilor magazine din Capitală s-a deschis ieri la magazinul „Victoria" expoziția cu vinzare a unor produse ale industriei din Republica Populară Ungară Cumpărătorii bucureșteni au ocazia să aprecieze în mod nemijlocit — între 25 martie și 7 aprilie — o gamă variată de produse textile, diverse articole de menaj, de parfumerie și cosmetice, băuturi, precum și un sortiment larg de produse zaharoase.

Expozițiile de acest fel sînt un mijloc de cunoaștere reciprocă a potențialului industriilor producătoare de bunuri de consum din cele două țări prietene, o formă utilă de comunicare a experienței în domeniul producției, comercializării și popularizării bunurilor de consum.printre persoanele oficiale prezente la deschiderea expoziției se a- flau membrii delegației Ministerului Comerțului Interior al R. P. Ungare, condusă d? Keseri) Jânosne. adiunct al ministrului comerțului interior, și Ferenc Martin, ambasadorul R. P Ungare la București.Paul Vereș, director genera) adjunct în M.C.I.. și Istvân Tarjân. director general al Centralei magazinelor universale „Centrum" din Budapesta, au rostit, cu acest prilej. scurte cuvîntări.

Sesiuni și consfătuiri știinfificeLa institutul agronomic „Nicolae Bălcescu" din Capitală au început miercuri lucrările unei sesiuni științifice a cadrelor didactice la care participă specialiști din institutele agronomice din țară, din institute de cercetări agricole și din unități de producție.In cursul celor trei zile, cît durează sesiunea, vor fi prezentate numeroase comunicări și referate științifice privind unele rezultate ale cercetărilor fundamentale și aplicative întreprinse in anul 1969 de cadrele didactice ale institutului agronomic bucureștean.

Consiliul Național al Inginerilor șt Tehnicienilor și Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini au organizat in Capitală între 24 și 25 martie o consfătuire tehnico-științifică pe tema „Biodeteriorarea și implicațiile ei in industria electrotehnică". în cadrul consfătuirii au fost evidențiate realizările obținute pînă în prezent in acest domeniu și preocupările pentru depistarea unor noi căi de protejare a echipamentului electrotehnic și electronic împotriva acțiunii agenților biologici.Participanții — specialiști din cadrul Institutului de cercetare și pro

iectare pentru Industria electrotehnică, numeroși biologi, precum și reprezentanți a peste 100 de uzine constructoare de mașini din țară și din alte ramuri au făcut propuneri valoroase în vederea extinderii gamei produselor climatizate, sporirii gradului de competitivitate a echipamentului electrotehnic pe piața internațională prin îmbunătățirea calității și rezistentei materiilor prime și auxiliar0 din care sînt executate — metale. articole tehnice din piele, cauciuc și mase plastice, cabluri și conducte electrice, țesături textile, vopsele etc.(Agerpres)

Plecarea delegației P. C. R. 

la Congresul P. C. din LuxemburgMiercuri dimineața a plecat la Luxemburg o delegație a Partidului Comunist Român care va participa la cel de-al XX-lea Congres al Partidului Comunist din Luxemburg.Din delegație fac parte tovarășii Simion Bughici. membru a! C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Colegiului Central de Partid, și Nicu Bujor, șef

de sector la Secția Internațională a C.C. al P.C.R.La plecare, delegația a fost salutată de tovarășii Dumitru Ivanovici, membru al C.C. al P.C.R., Constantin Vasiliu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid.
Vizitele delegației Consiliului Central 

al Uniunii Sindicatelor din IugoslaviaDelegația Consiliului Central al Uniunii Sindicatelor din Iugoslavia, condusă de Dușan Petrovici-Sane, președintele consiliului, care se află in țara noastră la invitația Consiliului Central al U.G.S.R.. a vizitat. în cursul zilelor de marți și miercuri, obiective industriale și social-cultu- rale din Capitală.Oaspeții Iugoslavi au luat cunoștin

ță de realizările și preocupările unor mari întreprinderi, cum sînt F.M.U A.B., Țesătoria de relon Panduri, Fabrica de stofe de mobilă și Combinatul agro-alimentar „30 Decembrie". Au fost, de asemenea, vizitate cartiere noi de locuințe, precum și Muzeul de istorie a partidului comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România.(Agerpres)
RECEPȚIE CU PRILEJUL SĂRBĂTORII

NAȚIONALECu prilejul sărbătorii naționale a Greciei, ambasadorul acestei țări Ia București, Jean Ch. Cambiotis. a oferit miercuri după-amiază o recepție in saloanele ambasadei.La recepție au participat membri ai conducerii unor ministere și instituții centrale, generali și ofițeri su
periori. reprezentanți ai cultelor, oameni de cultură și artă, ziariști.Erau prezenți șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați la București, atașați militari și alți membri ai corpului diplomatic. (Agerpres)

vremea
Iert în lari vremea s-a menținut călduroasă cu cerul variabil, mai mult noros in cursul dimineții in nord- vestul țării, unde au căzut ploi slabe locale. Vintul a suflat slab pînă Ia potrivit, predominînd din sectorul sudic. Temperatura aerului la ora 14 oscila intre 8 grade la Sulina și 23 grade la Viziru.
In București vremea a fost călduroasă. cu cerul variabil. Vintul a suflat în general slab. Temperatura maximă a fost de 22 de grade.
Timpul probabil pentru 27—28—29

martie. Vremea se va răci ușor în- cepînd din nord-vestul țării. Cerul va fi schimbător. Vor cădea ploi locale sub formă de averse în Banat, Transilvania și Moldova. In rest aver-'e izolate. Vînt potrivit cu intensificări de scurtă durată. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 1 grad și plus 9 grade, izolat mai coborite, iar maximele vor oscila între 6 și 16 grade, local mai ridicate. In zona de munte se va semnala lapoviță.
In București vreme relativ călduroasă la începutul intervalului, apoi in răcire ușoară. Cerul va fi schimbător, favorabil aversei de ploaie. Vintul va sufla potrivit. Temperatura in scădere ușoară la sfîrșitul intervalului.
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De la Biroul
Federației Române de Fotbal

într-un comunicat primit de la Federația Română de Fotbal, se spune : în ședința sa din 25 martie 1970. Biroul federației a fost informat de către comisia de selecție asupra stadiului de pregătire a echipei naționale. în vederea campionatului mondial din Mexic, și a aprobat acțiunile ce urmează a fi întreprinse în perioada următoare. Astfel, lotul a fost convocat in zilele de 31 martie 1971- — 1 aprilie 1970 in vederea unui joc școală cu echipa Dinamo București — tineret. Cu acest prilej, se va face analiza comportării selecționabi- lilor în primele etape ale campionatului.Biroul federal a cerut comisiilor și colegiilor centrale să acorde toată a- tenția bunei desfășurări a campionatului. asigurării unor arbitri și observatori dintre cei mai competenți și să manifeste. în continuare, aceeași exigență față de modul în care se desfășoară jocurile din campionat la toate categoriile.Biroul federal a fost informat asupra analizei (/activității echipelor de tineret — rezerve, efectuată de către colegiul central de antrenori și a stabilit ca aprecierile și măsurile să fie transmise tuturor secțiilor și date publicității.Avînd în vedere unele Informații eronate, apărute în presă, — se spune in comunicat — Biroul federal

dorește să-și reafirme • unanimitatea în adoptarea hotăririi privind înlocuirea antrenorului V Măr- dărăscu de la conducerea lotului național de tineret și trecerea sa intr-o altă muncă in cadrul federației. V. Mărdărăscu și-a însușit criticile aduse de Biroul federal recunoscînd justețea măsurilor luate.Ținînd seama de interesul deosebit manifestat de către masele de iubitori ai fotbalului față de pregătirile echipei naționale și față de alte aspecte ale activității fotbalistice. Biroul federal a stabilit măsuri pentru o legătură mai strînsă cu reprezentanții presei, astfel îneît să se asigure o informare cît mai operativă și corectă a opiniei publice. în acest sens, după fiecare ședință a Biroului federal vor fi puse la dispoziția presei hotărîrile adoptate.

• Arbitrul meciului R. F. a 
Germaniei-RomâniaSe confirmă că partida de fotbal dintre selecționatele R.F. a Germaniei și României (programată la 8 aprilie la Stuttgart) va fi condusă de cunoscutul arbitru maghiar Gyula Ems- berger. După cum se știe. Emsberger face parte dintre cei 30 de arbitri selecționați pentru a conduce meciurile turneului final al campionatului mondial din Mexic.

® Lotul Uruguayului și-a 
început pregătirile pen
tru turneul finulLotul de fotbal al Uruguayului și-a inceput antrenamentele în vederea campionatului mondial în cantonamentul special „Los Aromos" situat in apropiere de Montevideo. La dispoziția antrenorului Hohberg se află 23 de jucători, între care cunoscu- ții internaționali Mazurkievicz. Rocha, Sandoval. Gomez, Zubia, Losada. Lipsesc cei doi suspendați pentru dopaj. Cortez și Caetano, care se crede că nu vor mai fi introduși în lot. Echipa Uruguayului va susține la 31 martie pe teren propriu un meci de verificare cu selecționata Peru.

FARUL - UNIVERSITATEA CRAIOVA 4-0 (2-0)CONSTANTA. 25 (Coresp. „Scîn- teii"). La lumina reflectoarelor, pe stadionul ..I Mai" din Constanța, in fața o peste 10 000 de spectatori, s-a disputat ieri seară partida restantă dintre Farul și Universitatea Craiova, contînd pentru etapa a XVIII-a. Meciul s-a încheiat cu scorul de 4—0 în favoarea fotbaliștilor de pe litoral. Iată pe scurt cum au fost marcate golurile : în min. 2, Kalo execută o lovitură liberă de pe partea stingă

pînă la Tufan, care reia cu capul în plasă. 12 minute mai tîrziu. Sorin A- vram urmărește o minge trimisă de a- celași Kalo. în careul mare și trage puternic, maiorînd scorul la 2—0. în min. 67. se marchează cel mai frumos gol al partidei : mijlocașul Tănase, care a fost cel mai bun din echipa gazdă, primeșfe mingea și de la circa 20 m șutează năprasnic in poarta a- părată de Oprea. Fotbaliștii constăn- țeni mai înscriu un gol în min. 80 prin Sasu

® Modificarea programului 
de preparative ale echi
pei BrazilieiMario Zagalo, noul antrenor de fotbal al echipei Braziliei, a schimbat complet planul de pregătire conceput inițial de Joao Saldanha. Astfel, iotul brazilian nu va mai pleca în Mexic la 5 aprilie, așa cum fusese stabilit, ci la 29 aprilie, urmînd ca selecționata să susțină pînă la plecarea sa spre Guadalajara trei sau patru meciuri de verificare cu reprezentativele Iugoslaviei, Scoției, Portugaliei și Spaniei. Nu se știe dacă toate aceste echipe vor răspunde solicitărilor, dar forurile braziliene au început tratative in acest sens.în timpul perioadei de aclimatizare în Mexic, fotbaliștii vor susține numai două jocuri de verificare cu e- chipe locale : unul la Irapuato la 18 mai și celălalt la Leon la 24 mai.

® F.I.F.A.» întreabă: 16 
sau 24 ? «Federația Internațională de fotbal, într-un articol publicat de organul său de presă „F.I.F A. News", invită federațiile naționale să-și spună părerea asupra interesantei propuneri de a se mări numărul finalistelor la viitorul campionat mondial. După cum se știe, se preconizează ca pe viitor să participe la turneul final 24 de echipe în loc de 16. Unul din susținătorii acestei idei este chiar președintele F.I.F A.. Stanley Rous, care consideră că dezvoltarea fotbalului în lume ar fi condiționată de o mai justă reprezentare a unor continente ca Africa. Asia și Australia-Oceania.Pe de altă parte ar face să crească și interesul publicului, implicit și e- fectele financiare.

(Urmare din pag. I)
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Pentru ca asemenea fapte să fie prevenite și eliminate, ne-a declarat Sandu Pelz. șeful secției tarife din cadrul Comitetului de stat pentru prețuri, este necesar ca In colectivele de meseriași, in rîndul șefilor de u- nități să se desfășoare o intensă muncă educativă pentru crearea unui climat de cinste și corectitudine. Latura educativă a muncii de prevenire trebuie însă dublată de o activitate susținută de control Avem în vedere organizarea unui control gradat, așa cum de altfel există și în prezent. Numai că eficiența lui este încă redusă. deoarece nu este urmat de măsuri capabile să pună capăt neregulilor. Este semnificativ. în acest sens, modul în care s-a actional de către factorii responsabili după recentul control efectuat de brigăzi ale Comitetului de stal pentru prețuri în mai multe județe ale tării. S-au întocmit la fiecare unitate controlată — întreprindere și cooperativă — note de constatări, s-au depus informări la organele de coordonare pe plan județean Ce a urmat după efectuarea controlului 7 Ne-am depla=at in trei județe pentru a constata pe viu rezultateleîn județul Harghita, printre constatările organelor de control se arată că în cooperativele „Arta Harghitei" și „Oltul" activitatea de control a unităților nu se desfășoară după un plai, pentru a conferi acestei munci un caracter organizat. ■ permanent Acum, după aproape două luni, situația este asemănătoare. La I.G.O. Alexandria, județul Teleorman. în activitatea de coșerit se practică în continuare tarife umflate. în timpul

scurs de la control, conducerea întreprinderii a desemnat un salariat care să se ocupe de stabilirea și urmărirea respectării tarifelor, dar... numai pe hîrtie, pentru că decizia semnată încă de la începutul lunii februarie nici pînă la data la care ne-am deplasat nu parvenise celui desemnat în acest post. Nici la cooperativa meșteșugărească Turnu-Mă-

perativei „Solidaritatea", s-a constatat că la secția încălțăminte tarifele pentru reparații se aplică greșit, in mod arbitrar, iar la secția tricotaje, pentru confecționarea unei jachete de damă se încasează 121 lei în Ioc de 111 lei, iar pentru o jachetă bărbătească 111 tei față de 76 lei etc.în toate cazurile citate, rolul controlului. acela de a preîntimpina și

Tariful prestărilor 
de servicii

gureie situația nu a fost îmbunătățită. în secția de tricotaje se practică tarife mai mari-decît cele legale.în județul Hunedoara, valorificarea rezultatelor controlului s-a oprit la nivelul organelor județene. Ce-au făcut cooperativele meșteșugărești ? Președintele cooperativei „Solidaritatea"—Deva. Nicolae Gherman, ne-a spus că. intrucît situația constatată nu a fost atît de gravă, nu a prelucrat deficiențele cu toți șefii de u- nități, ci numai cu cei vizați direct Rezultatul ? La un control ulterior e- fertuat de U.J.C.M. în ziua de 11 martie a.c. la unitățile din Ilia ale coo-

a înlătura neregulile, a fost, după cum se vede, diminuat. Banii chel- tuiți cu deplasarea specialiștilor, e- nergia consumată, eforturile făcute nu și-au atins pe deplin scopul. Și aceasta pentru că factorii responsabili din unitățile controlate nu au luat măsuri eficiente, energice, mulțumin- du-se cu acțiuni de suprafață, care să creeze impresia că s-a făcut totuși ceva.O altă cale, deosebit de eficientă, de preîntîmpinare a unor încălcări de la disciplina tarifară, o constituie întărirea controlului cetățenesc, controlul pe care ar trebui să-l facă fie

care din noi atunci cînd ne adresăm unităților de deservire. Dar pentru ca acest control să poată fi exercitat, este necesar să se pună la indemina fiecărui client listele de tarife, acestea să fie afișate vizibil, iar responsabilii de unități să întocmească detaliat bonurile, pe feluri de operațiuni și materiale, pentru a se putea confrunta în orice moment tariful legal cu cel încasatEvitarea unor abateri de la disciplina tarifară depinde și de gradul de cunoaștere a normelor și a metodologiei in vigoare. Este necesar de aceea să se desfășoare o muncă susținută de îndrumare a lucrătorilor, de informare a lor de către organele competente. Avem în vedere serviciile de specialitate de la întreprinderi și cooperative, de la uniuni și direcții județene, de la forurile centrale.Problema disciplinei tarifare comportă discuții mult mai ample. Ne oprim aici, nu înainte de a arăta că în cazurile în care mijloacele de prevenire se dovedesc ineficiente, trebuie acționat energic, prin sancțiuni. Există suficiente instrumente. Amintim, printre altele, legea nr. 32/1968 în baza căreia consiliile populare județene au adoptat recent hotărîri privind întărirea legalității și disciplinei pe linie de prețuri și tarife și a sancționării contravențiilor în acest domeniu. Se prevăd amenzi precise pentru fiecare caz în parte. Totodată, s-a lărgit și competența celor care pot controla și aplica sancțiuni. Toate acesta măsuri, dublate de o muncă educativă susținută, sîntem siguri că vor fi capabile să îmbunătățească situația actuală din sectorul prestațiilor da servicii.



viața internațională
Complot militar 
dejucat in Chile

SANTIAGO DE CHILE 25 (Agerpres). — Ministrul de interne chilian, Patricio Rojas, a anunțat miercuri dejucarea unui complot militar îndreptat împotriva guvernului. Un grup de ofițeri în retragere, a precizat Rojas, sprijiniți de elemente aflate în serviciul activ, au încercat să organizeze o acțiune pentru „modificarea ordinii constituționale". Membrii grupului, în frunte cu generalul în retragere Horacio Gamboa — ministru de interne în guvernul fostului președinte Carlos Ibanez (1952— 1958) — au fost arestați și vor fi deferiți tribunalului militar. Patricio Rojas a arătat că la o întrunire din 18 februarie membrii grupului au hotărît să atenteze la viața unor înalte personalități ale guvernului și armatei pentru „a limita activitatea autorităților publice și organizațiilor sindicale". Agenția France Presse menționează că, potrivit unor surse, complotul urma să ia aspectul unui puci care trebuia să ducă la instalarea unui regim „civil-militar". Japonia. în cadrul „ofensivei de primăvară", aproximativ 100 000 de muncitori din Tokio s-au întrunit recent 
într-un miting în sprijinul revendicărilor lor economice

Vizata delegației 
guvernamentale române 

în R. P. BulgariaSOFIA 25. — Corespondentul A- gerpres Gh. leva transmite: Miercuri a sosit la Sofia delegația economică guvernamentală română condusă de tovarășul Emil Drăgănescu, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P. C. Român, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, care va lua parte la lucrările celei de-a 8-a Sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale ro- mâno-bulgare de colaborare economică și tehnico-științifică.La sosire, oaspeții români au fost întîmpinați de Pencio Kubadinski, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. Bulgar, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, și alte persoane oficiale.

Miercuri după-amiază, Pencio Kubadinski, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria, l-a primit pe tovarășul Emil Drăgănescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România. La întrevedere, care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească, au asistat Simeon Peev, vicepreședinte al Comitetului de stat al planificării, Radu Constantinescu, vicepreședinte al comisiei guvernamentale de colaborare economică și tehnico-științifică, precum și Nicolae Blejan, ambasadorul României la Sofia.
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MESAJ DE PROTEST
AL PREȘEDINTELUI FRONTULUI 

PATRIOTIC DIN LAOS
XIENG QUANG 25 (Agerpres). — Prințul Sufanuvong, președintele Frontului patriotic din Laos, a adresat premierului laoțian, Suvanna Fuma, un mesaj de protest în legătură cu escaladarea războiului din Laos de către S.U.A. Mesajul subliniază că, „într-un moment în care Frontul patriotic din Laos prezintă un program în cinci puncte și trimite un reprezentant pentru a transmite guvernului de la Vientiane propunerile concrete în legătură cu reglementarea pașnică a problemei laoțiene, Statele Unite au continuat să escaladeze războiul din această regiune, dislocînd aici un numeros personal militar, mari cantități de arme și material de război, organizînd totodată acțiuni de amploare în zonele controlate de forțele patriotice."Mesajul cere, în acest sens, încetarea imediată a bombardamentelor ameri-' cane asupra ansamblului teritoriului laoțian. De asemenea, prințul Sufanu

vong subliniază că problema laoțiană trebuie reglementată între părțile interesate din Laos.
★LOS ANGELES — Agenția Centrală de Investigații a S.U.A. (C.I.A.) a implicat Statele Unite într-un război secret in Laos — a declarat miercuri, la Los Angeles, John Tunney, membru al Camerei Reprezentanților a S.U.A. El a precizat că C.I.A. s-a angajat, în numele S.U.A., să sprijine o fracțiune a tribului Meo, condusă de generalul Vang Pao. Acest amestec, a precizat el, „riscă să ia proporțiile unui război masiv în Asia de sud- est, care ar putea dura zeci de ani și care, fără îndoială, ar putea costa viețile a mii de americani".
★HANOI 25 (Agerpres). — Guvernul R. D. Vietnam a dat publicității o declarație în care își exprimă sprijinul său deplin pentru proclamația în cinci puncte, din 23 martie 1970, a prințului Norodom Sianuk.

Festivitățile de la Banska

PENTRU ÎNTĂRIREA UNITĂȚII ÎN LUPTA
REVENDICATIVĂ A OAMENILOR 
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Ministrul comerțului exterior 
al României a sosit la Pekin
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Bystrica cu prilejul celei
de-a 25-a aniversări
a eliberării orașului

DE EA CORESPONDENTUL NOSTRU, EUGEN IONESCU

Banska Bystrica, străvechiul 
ofeș de pe rîul Hron, a sărbăto
rit miercuri un sfert de veac 
de la eliberarea de sub jugul 
fascist.

Eliberarea de către armatele 
sovietice și române a localității 
Banska Bystrica a însemnat în
cheierea cu succes a uneia din
tre cele mai importante opera
țiuni militare din timpul celui 
de-al doilea război mondial — 
operațiunea din Slovacia Cen
trală. Bătălia pentru Banska Bys
trica a avut o însemnătate deo
sebită. orașul reprezentind pilo
nul de bază al apărării germane 
din acest spațiu.

Pentru locuitorii acestor me
leaguri, ziua de miercuri a fost 
prilejul evocării unor evenimen
te pline de eroism și bărbăție. 
După eliberarea orașului Zvo- 
len, la Z9 martie 1945, 7 divizii 
ale Armatei a 4-a române și 3 
divizii ale Armatei a 40-a sovie
tice, acționînd în cadrul Frontu
lui 2 ucrainean, au început ofen
siva pentru eliberarea zonei 
Banska Bystrica. Din sud, din 
est și nord-est, un front de peste 
60 km se strîngea treptat-trep- 
tat în direcția orașului. Rînd pe 
rînd, unitățile hitleriste au fost 
silite să cedeze ultima creastă a 
munților Metalici slovaci și un 
șir de localități printre care 
Sliac, Lehotka, Dubova, Lucatin și multe altele. La 24 martie, 
trupele sovietice și române au 
intrat in Banska Bystrica. Divi
zia 9 infanterie română a cuce
rit gara de est n orașului. După 
înverșunate lupte de stradă, o- 
rașul a fost complet eliberat la 
25 martie. Cu aceasta s-a _ în
cheiat o fază importantă a lup-

telor din estul Cehoslovaciei, 
creindu-se condiții favorabile 
pentru eliberarea părții centrale 
a țării. In aceste lupte, duse a- 
lături de trupele sovietice, osta
șii români au săvîrșit fapte de 
înalt eroism, cucerindu-și recu
noștința adîncă a poporului 
cehoslovac, pentru a cărui eli
berare și-au jertfit viața peste 67 000 de militari români. Nu
mai la cimitirul eroilor români 
din Zvolen sînt înmormîntați
11 000 de soldați și ofițeri căzuți 
în luptele din Slovacia centrală.

Oraș cu vechi și bogate tradi
ții revoluționare, leagăn al răs
coalei naționale slovace, Banska 
Bystrica a înscris în cronica ul
timilor 25 de ani ai existenței 
sale pagini glorioase de muncă 
pusă în slujba edificării socie
tății noi socialiste în Cehoslova
cia prietenă. La cea de-a 25-a 
aniversare a eliberării, orașul, 
aidoma altor localități ale Ce
hoslovaciei socialiste, se pre
zintă cu un bogat bilanț de 
transformări înnoitoare. Dacă 
în 1945, orașul avea doar
12 000 de locuitori, azi numărul 
lor se ridică la aproape 43 000, 
iar pînă în 1980 va ajunge la 
peste 60 000. Numai în noile în
treprinderi industriale lucrează 
peste 20 000 de oameni. în ulti
mii 25 de ani s-au construit aici 
de două ori mai multe locuințe 
decît în trecut, intr-un întreg 
secol.

Locuitorii orașului, poporul 
cehoslovac nu au uitat că pen
tru prezentul lor luminos au 
luptat și și-au jertfit viața zeci 
de mii de ostași români și so
vietici.

★ ★Bystrica a avut festivă comună a partid și de statLa Banska loc adunarea organelor de locale, Ia care a luat cuvîntul J. Pardupa. prim-secretarul comitetului raional de partid, care a vorbit despre semnificația e- venimentelor de acum 25 de ani. Au rostit cuvinte de salut Ion Obradovici. ambasadorul României la Praga. M. M. Deiev, consulul general al U.R.S.S. Ia Bratislava, precum și tați.In piața răscoalei le slovace a avut miting al oamenilor muncii din
alți invi-naționa- loc un

Banska Bystrica, unde a luat cuvintul J. Lenart, prim-secretar al C.C. al P.C. din Slovacia. Vorbitorul a subliniat importanța politică a eliberării orașului Banska Bystrica, care era centrul și simbolul insurecției naționale din Slovacia. El a evocat participarea trupelor sovietice și române la eliberarea orașului J. Lenart a amintit de lupta detașamentelor de partizani si a ostașilor corpului de armată cehoslovac de sub comanda lui Ludvik Svoboda și a vorbit despre realizările poporului cehoslovac în cei 25 de ani care au trecut de la eliberarea tării.
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ROMA 25. — Corespondentul Agerpres N. Puicea transmite : La Roma s-au desfășurat timp de două zile lucrările Consiliului General al Confederației Generale a Muncii din Italia (C.G.I.L.), în cadrul cărora au avut loc dezbateri privind dezvoltarea acțiunilor revendicative ale maselor muncitoare și evoluția procesului de făurire a unității sindicale. Un raport în această problemă a fost prezentat de Luciano Lama.Subliniind că linia C.G.I.L. este de a apăra cu dîrzenie și consecvență dreptul oamenilor muncii Ia un trai mai bun, de a obține reforme în folosul maselor și de a schimba în sens pozitiv, democratic, societatea, raportul menționează că în prezent acțiunile sindicale au în centrul lor îndeosebi satisfacerea unor revendicări concrete în acest sens. Pentru a rezolva asemenea probleme, ele trebuie situate într-un cadru general național, iar lupta presupune o mobilizare a tuturor forțelor, atît în nord cît și în sud — a arătat vorbitorul. în încheiere, raportul relevă că procesul realizării unității sindicale a înregistrat pași importanți și

că masele muncitoare îl sprijină deplin, aceasta fiind arma cea mai eficace împotriva exploatării.Anunțîndu-se că Agostino Novella, care a deținut timp de 13 ani funcția de secretar general al C.G.I.L., a demisionat pentru a se consacra activității în conducerea partidului comunist, ca membru al Biroului Politic și al Direcțiunii P.C.I., ca secretar general al C.G.I.L. a fost ales în unanimitate Luciano Lama, care a deținut funcția de secretar confederal al C.G.I.L. *într-un comunicat dat publicității la 25 martie de Direcțiunea Partidului Comunist Italian se apreciază că prezența lui Agostino Novella în activitatea de zi cu zi a partidului permite o întărire a conducerii pe plan național, deosebit de necesară și în legătură cu noile sarcini pe care partidul trebuie să le înfrunte. Comunicatul informează că Direcțiunea P.C.I. a hotărît să propună Comitetului Central și Comisiei Centrale de Control ca tovarășul Novella să facă, din nou parte din Biroul Politic al P.C.I.

PEKIN — Corespondentul Agerpres I. Gălățeanu transmite : Miercuri a sosit la Pekin Cornel Burtică, ministrul comerțului exterior al României, care face o vizită oficială în Republica Populară Chineză.Ministrul român a fost întîmpi- nat la aeroport de Lin Hai-yun, ministru adjunct al comerțului exterior al R.P. Chineze, de directori

din Ministerul Afacerilor Externe și din Ministerul Comerțului Exterior. Au fo?t prezenți, de asemenea, Octavian Gavriș, însărcinat cu a- faceri a.i., și alți membri ai ambasadei române.Seara. în cinstea oaspetelui român a fost oferită o masă, care s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească.
BRUXELLES: Reuniunea liderilor socialiști

vest-europeni

în sprijinul politicii de destindere 
și securitate in EuropaBRUXELLES 25 (Agerpres). — Lărgirea Pieței comune a fost principala problemă dezbătută la reuniunea liderilor socialiști vest-europeni desfășurată la Bruxelles.Un loc de frunte în discuții l-a o- cupat și evoluția relațiilor Est-Vest. Conferința liderilor socialiști a calificat întîlnirea de la Erfurt, dintre președintele Consiliului de Miniștri

al R. D. Germane, Willi Stoph, și cancelarul vest-german, Willy Brandt, ca o contribuție importantă în politica de destindere. Participanții la reuniune au evocat, de asemenea, măsurile care trebuie . luate de fiecare țară, pentru promovarea ideii organizării unei conferințe de securitate europeană.

agențiile de presă transmit:
în cadrul sesiunii Comisiei pentru condiția femeii, ale cărei lucrări se desfășoară la Geneva, a fost luat miercuri’ în dezbatere punctul de pe ordinea de zi cu privire la drepturile politice ale femeilor. Delegata României, Florica Paula Andrei, a subliniat rolul important pe care îl are femeia în evoluția civilizației moderne, evidențiind totodată și obstacolele pe care le mai întîmpină femeia, într-o serie de țări, în libera exercitare a drepturilor sale, îndeosebi pe planul drepturilor politice. Delegata română a relevat însemnătatea asociațiilor de femei și a O.N.U. în lupta pentru favorizarea acestor drepturi și înlăturarea prejudecăților existente. Femeile din România — a arătat vorbitoarea — constituie un factor responsabil în viața social-politică, în lupta pentru independență, pace și securitate internațională.

Rezultatele definitive ale 
alegerilor pentru organele 
locale ale puterii de stat din 
R. D. Germană au fost date pu- blicității la Berlin. Candidații înscriși pe lista Frontului Național au întrunit 99,83 la sută din voturile exprimate. La alegeri au participat 97,98 la sută din cetățenii cu drept de vot.

Expoziția anuală de artă 
organizată Ia sediul Națiu
nilor Unite în beneficiul 
fondului O.N.U. pentru co
pii (UNICEF) a fost inaugurată de secretarul general al O.N.U., U Thant. Expoziția va fi deschisă pînă la 30 a- prilie. Sînt expuse picturi și sculpturi donate de membrii clubului artistic al O.N.U., din care fac parte funcționari ai secretariatului acestei organizații, membri ai delegațiilor permanente ale țărilor membre și ziariști acreditați la O.N.U. Toate operele de artă expuse sînt destinate vînzării, fondurile rezultate fiind apoi predate UNICEF.

Cea de-a 12-a sesiune a 
Comitetului polono-ceho- 
slovac pentru colaborarea 
economică’ si tehnico-stiin- 
țifică și-a deschis lucrările la Varșovia. Delegația poloneză este con

dusă de P. Jaroszewicz, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R.P. Polone, iar cea cehoslovacă de Vaclav Hula, vicepreședinte al guvernului federal al R.S. Cehoslovace. In cursul zilei de miercuri, conducătorul delegației cehoslovace a fost primit de Jozef Cyrankiewicz, președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Polone, cu care a discutat principalele probleme privind relațiile economice și tehnico-științifice dintre cele două țări.
A fost răpit consulul Pa

raguayan Ia Ituzaingo, pr°- vincia Corrientes (Argentina). Wal- demar Sanchez, de către membrii unei organizații clandestine. Sanchez se afla Ia Buenos Aires pentru a participa la pregătirile vizitei oficiale a președintelui Paraguayului, Alfredo Stroessner, în Argentina.
La 24 martie a fost prezentat, 

simultan, în 1000 de săli cine
matografice din 300 de orașe din 
Statele Unite un film documen
tar de lung metraj consacrat 
vieții și activității fostului li
der al populației de culoare din 
S.U.A., Martin Luther King. Cei 
aproximativ 5 000 000 de dolari 
obținuți prin încasări vor fi 
vărsați unei fundații pentru 
lupta împotriva sărăciei, analfa
betismului și pentru respectarea 
drepturilor civile.

SPRE O CAMPANIE INTERNAȚIONALĂ 

ANTI-DROG

NEW YORK 25 (Agerpres). — 
Consiliul Economic și Social al 
O.N.U. (ECOSOC) a adoptat o 
rezoluție care recomandă în
cheierea unui protocol intre sta
tele interesate pentru combate
rea folosirii ilicite a drogurilor 
și luarea unor măsuri care să 
pună capăt contrabandei cu stu
pefiante. In baza acestei rezolu

ții, Consiliul a cerut secretaru
lui general al O.N.U., U Thant, 
să facă demersurile necesare 
convocării unei conferințe in
ternaționale. cel mai tîrziu în 
1971, la care să fie realizat un 
tratat pentru prohibirea unor 
categorii de droguri cu efecte 
dintre cele mai nocive.

0 nouă stație de radio- 
pirUt 5’”a £ăcut apariția, începînd de marți dimineața, în apropierea coastelor Marii Britanii : este vorba de „Radio North Sea International", care difuzează fără întrerupere mu

zică „pop" de la bordul unui vas ancora* la zece kilometri de Essex. Proprietarii noului post sînt doi oameni de afaceri elvețieni : Edwin Bollier și Eric Meister. Forțele militare navale britanice au anunțat că vor captura sau scufunda vasul, în funcție de împrejurări.
S. U. A.

PROBLEMA SEGREGAȚIEI 
RASIALE ÎN ȘCOLI — 

DIN NOU ÎN ACTUALITATE
„Discriminarea rasială rămîne una din problemele cele mai acute ale Statelor U- nite" — declara cu prilejul unui recent discurs ținut la Universitatea din Kansas fostul vicepreședinte al S.U.A., Hubert Humphrey, exprimîn- du-și totodată temerea că în acest an vor a- vea loc noi convulsii sociale în această problemă, în cazul cînd guvernul nu va lua măsuri imediate și eficiente. Păreri similare au exprimat un mare număr de participant) la Congresul orașelor americane ținut, nu de mult, la San Diego. Revista a- americană „U.S. News 

and World Report" relevă faptul că „există teama crescîndă printre primarii localităților americane că învrăjbirea rasială devine mai profundă, iar unii consideră că ea a ajuns la un punct critic".In acest sens, situația din domeniul în- vățămîntului mediu și universitar este concludentă Deși au trecut 14 ani de la decizia Curții Supreme a S.U.A. privind integrarea rasială în institutele de învăță- mînt. potrivit unui studiu publicat la Washington — primul de acest fel — 61 ta sută din elevii negri și 65.6 la sută din e-

levil albi continuă să frecventeze școli segregate.La începutul lunii ianuarie. în statul Mississippi, din Sud, a devenit efectivă ho- tărîrea Curții supreme potrivit căreia școlile urmează să fie frecventate în comun de elevii albi și negri. Informații din surse oficiale arată că această măsură afectează circa 68 000 de elevi negri și 55 000 de elevi albi care au frecventat pînă acum școli separate. Reacțiile părinților elevilor albi față de această hotă- rîre au fost' contradictorii. Unii au acceptat-o, salutînd-o ca un pas necesar. Pe de altă parte însă, sub impulsul cercurilor retrograde. mulți și-au înscris copiii la școli particulare, create în grabă, numai pentru uzul copiilor albi. Totodată, după cum relevă presa americană, rasiștii organizează blocarea autobuzelor care transportă copii negri spre școlile „integrate".Asemenea activități îndreptate spre menținerea barierei rasiale întîmpină însă o replică hotărîtă' în rîn- durile opiniei publice din S.U.A. Iată un fapt plin de semnificație : cu puțin timp în urmă, pentru prima dată în istoria Statelor Unite, un negru a

fost ales președintele cunoscutei universități din Michigan, care numără 40 000 de stu- denți albi.Ca urmare a creșterii acuității problemei segregației în școli. Casa Albă este și ea, în prezent, preocupată de adoptarea unor măsuri noi, eficiente de reglementare a acestei chestiuni. Marți, președintele S.U.A., Richard Nixon, a făcut o declarație cu privire la politica Administrației sale în acest domeniu, precizînd că integrarea rasială în școli va fi continuată în nord, ca și în sud, și că voința guvernului său în acest domeniu se va traduce prin cererea de credite suplimentare destinate să „amelioreze calitatea învățămîntu- lui în regiunile afectate de menținerea segregației rasiale".Președintele Nixon a menționat între altele eliminarea radicală și în cel mai scurt termen a segregării „deliberate" și stabilirea, acolo unde este cazul, a unui număr proporțional de elevi negri și albi. El a subliniat că progresul pe calea desegre- gării se înscrie în contextul general „de abolire a *t>arierelor rasiale existente în toate domeniile vieții americane".
C. BUȚURA

©Costa Rica se 
pronunță pentru 
relații cu toate 
țările lumiiPreședintele ales al Republicii Costa Rica, Jose Figueres, care întreprinde în prezent o vizită cu caracter neoficial în Columbia, a declarat că se pronunță în favoarea dezvoltării comerțului latino-american cu toate țările lumii. El a subliniat în special importanța extinderii schimburilor comerciale cu țările socialiste, care, potrivit afirmațiilor sale, „pot oferi soluții problemelor noastre". Figueres a criticat, totodată, politica comercială a S.U.A. față de țările Americii Latine, arătînd că „Statele Unite iau cu o mînă ceea ce ne dau cu cealaltă".

® Reticențele Hn- 
landei față de 
planul „Nordek"Finlanda nu va semna tratatul „Nordek" în actuala lui formă, a anunțat marți un purtător de cuvînt al guvernului finlandez în cadrul unei conferințe de presă ținute după ultima reuniune a cabinetului, înainte de a-și prezenta demisia, ca urmare a alegerilor generale desfășurate recent.Planul „Nordek",' după cum se știe, prevede crearea unei u- niuni vamale cu participarea Danemarcei, Finlandei, Norvegiei și Suediei. In opinia unora dintre țările chemate să participe la această uniune vamală, „Nordek" ar trebui să constituie o etapă intermediară spre Piața comună, idee respinsă de Finlanda.

@ „Toyota" și „Volks
wagen" pe rutele 
concurențeiPe piața occidentală a automobilelor, marile companii sînt angajate într-o acerbă luptă de concurență. Snoji Hattori, reprezentantul în Statele Unite al firmei japoneze „Toyota", a declarat că. în următorii cinci ani, firma sa intenționează să înlăture in cea mai mare măsură firma vest-germană „Volkswagen" de pe piața americană. A- nul trecut, Statele Unite au importat 1,1 milioane de automobile, firmei „Volkswagen" re- venindu-i o cotă de 50 la sută, In timp ce compania japoneză „Toyota" a exportat în Statele Unite numai 130 000 automobile. Producătorii americani intenționează, la rîndul lor. să producă automobile de dimen.-' siuni reduse pentru a contur?’, „cărăbușii" „Volkswagen“-ulul< „Volkswagen“-ul mizează însă pe faptul că mini-automobilul „Toyota" va face concurență, în primul rînd, mini-automobilului american".

@ Comerțul Bulgariei 
cu țările 
vest-europeneIntr-un comentariu referitor la comerțul Bulgariei cu țările vest-europene, agenția B.T.A. relevă că, în ultimii zece ani, relațiile economice ale țării cu diferite state din vestul Europei s-au dezvoltat considerabil. De la 158 milioane dolari în anul 1960, valoarea schimburilor de mărfuri cu țările capitaliste dezvoltate din Europa a ajuns în anul trecut la 524 milioane dolari, ceea ce reprezintă 14 la sută din totalul schimburilor comerciale externe ale Bulgariei.In exportul bulgar în țările vest-europene un loc tot mai important îl ocupă mașinile, produsele electrotehnice, metalele și produsele chimice. Totuși, o pondere de 70 la sută din aceste exporturi continuă să revină produselor agricole și alimentare — se relevă în comentariu — între altele, ca urmare a îngrădirilor impuse într-o serie de țări capitaliste față de produsele industriale bulgare și, mai ales, față de mașinile produse în a- ceastă țară. Există însă tendințe favorabile de îndreptare a a- cestei situații — subliniază a- genția citată — în relațiile cu R. F. a Germaniei, Italia, țările Beneluxului.Din țările Europei de vest Bulgaria importă instalații complexe, diverse mașini și aparate, nave, materii prime industriale, produse ale industriei chimice și metalurgice.Cu numeroase țări din Europa de vest. Bulgaria are acorduri de colaborare economică și teh- nico-științifică, de transporturi rutiere și aeriene și altele. Funcționează cu succes întreprinderile mixte create cu unele state și se studiază condițiile pentru cooperarea industrială cu diferite țări — arată agenția B.T.A
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