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Prin îndeplinirea

planului

înainte de termen

IMPORTANTE
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Tovarășul Nicolae Ceausescu 
a primit delegația militară 

a R. P. Polone

CAPACITĂȚI 
DE PRODUCȚIE 

SPORITE
LA UZINA DE FIBRE 

SINTETICE IAȘI
IAȘI (Corespondentul „Scân

teii", Manole Corcaci). — Uzi
na de fibre sintetice din Iași, 
construită în prima și a doua 
etapă pentru o capacitate anua
lă de producție de 10 000 tone 
fibre și 3 050 tone fire polieste- 
rice, se dezvoltă pentru încă 
30 000 tone fibre și 5 000 tone 
fire. Construcția noilor capaci
tăți de producție se desfășoară 
în ritm alert. Inginerul Constan
tin Orhei, șeful șantierului nr. 
2 chimie de la I.C.M. 4 Iași, ne-a 
spus că lucrările de structură și 
de la acoperișul din prefabrica
te grele, de la hala monobloc de 
40 000 mp s-au încheiat. De a- 
semenea, la alte obiective 
prinse în investiție — hala 
policondensare și grupul 
clădiri pentru instalația de 
cuperare și distilare — s-au 
ceput execuțiile structurii
rezistență. Constructorii ieșeni 
au predat recent instalatorilor 
de la șantierul 142 a întreprin
derii nr. 14 instalații Iași și es
tacada pentru rețelele termice șl 
tehnologice, canalele de cablu 
pentru rețeaua de înaltă tensiu
ne etc., ceea ce a permis în
ceperea lucrărilor de montaj la 
conductele tehnologice exterioa
re. Și muncitorii de la șantie
rul nr. 3 izolații au luat în pri
mire acoperișul halei monobloc, 
pentru a-i face operațiunile cu
venite de izolație definitivă. Zi
lele trecute, constructorii de pe 
acest amplu șantier au Început 
să execute și alte noi obiecti
ve.
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LA FABRICA 
DE RULMENȚI 

DIN BIRLAD

CUM ÎMBINA ORGANIZAȚIILE
DE PARTID DIN BUCUREȘTI

NORMELE DEMOCRAȚIEI
Șl ALE DISCIPLINEI?

Potrivit datelor centralizate la 
direcțiile județene de statistică 
rezultă că în județele țării nu
meroase Întreprinderi industria
le și unități economice și-au în
deplinit planul pe primele cinci 
luni. Datorită acestei realizări, 
pină la finele lunii se prevede 
obținerea unor importante pro
ducții suplimentare. In această 
privință corespondenții județeni 
ne informează :

BRAȘOV. — îndeplinirea sar
cinilor de plan a creat indus
triei brașovene condiții ca pină 
la sfîrșitul' lunii să se dea supli
mentar o producție valorică de 
circa 310 milioane lei concreti
zată in : 16 000 kilowați motoare 
electrice, 26 000 bucăți rulmenți, 
piese de schimb pentru autoca
mioane și tractoare in valoare 
de circa 33 milioane lei, 512 tone 
îngrășăminte cu azot, 1 221 tone 
metanol, 8 500 tone ciment, 
45 000 metri pătrați țesături, mo
bilă in valoare de 6,6 milioane 
lei etc.

VASLUI (corespondentul
„Sclnteii", Vaslle Iancu). — De 
aproape doi ani. Fabrica de rul
menți din Birlad se află anga
jată intr-un radical proces de 
modernizare și dotare cu noi u- 
tilaje de mare productivitate. 
Recent s-au terminat probele 
tehnologice la o nouă linie de 
forjă automată, de tip Wagner- 
630, adaptată fiind la tipodimen- 
siunile de rulmenți produși la 
unitatea blrlădeană. In condițiile 
existente acum, laminarea oferă 
mai multă durabilitate rulmen
ților, iar calibrarea pieselor îna
inte de strunjire este mult su
perioară. Totodată, în continua
rea liniei de forjă s-a pus in 
funcțiune un cuptor de trata
ment termic al pieselor, de mare 
capacitate și randament, complet 
automatizat. Prin utilizarea li
niei de forjă automată se fac e- 
oonomii de 500 tone de metal a- 
nual.

— Știm că, In actualul cinci
nal, colectivelor de întreprinderi, 
institute de cercetări și proiectări 
din Capitală le revin sarcini de 
mare complexitate, a căror rea
lizare presupune îmbunătățirea 
calitativă a muncii de partid. 
Cum apreciați, in această ordine 
de idei, corelația dintre demo
crația internă și disciplina de 
partid, precum și influența lor 
asupra creșterii rolului condu
cător al organizațiilor de partid 7

— In ultimii ani, în consens cu 
situația riin întregul partid, și în viața 
organizațiilor de partid din Capitală 
s-au făcut pași însemnați pe calea 
adincirii continue a democrației in
terne. Consultarea prin cele mal di
verse căi a masei comuniștilor, dez
baterea de către aceștia a celor mai 
importante probleme ale dezvoltării 
economice și sociale, participarea lor 
efectivă la elaborarea deciziilor, a- 
tragerea unui numeros activ obștesc 
la activitatea organelor de partid, a- 
plicarea consecventă a principiului 
muncii și conducerii colective, iată 
citeva din elementele esențiale ale a- 
cestui stil democratic care se înce
tățenesc, pe întreaga filieră, de la 
comitetul municipal pînă la organi
zațiile de bază, trăsături pe care le 
dorim tot mai pronunțate și care 
sporesc continuu eficiența muncii de 
partid.

Acesta este un aspect. Valoarea 
deplină a democrației însă se expri
mă numai în legătură indisolubilă cu 
disciplina de partid. Așa cum a sub
liniat tovarășul Nicolae Ceaușescu : 
„întărirea disciplinei conștiente re
prezintă o parte inseparabilă a demo
crației noastre de partid. Democrația 
și disciplina constituie o unitate dia
lectică care asigură forța partidului, 
coeziunea de granit, capacitatea orga
nizatorică și politică de a conduce 
poporul in opera de făurire a noii o- 
rinduiri sociale".

— Așadar, pe lingă însemnă
tatea dezvoltării democrației și 
disciplinei de partid; este vorba 
de considerente de ordin prac
tic...

— După cum se știe, exercitarea 
lului conducător al partidului dep 
de, în ultimă instanță, de fiecare din
tre organizațiile sale, de activitatea 
fiecărui comunist. Rolul esențial al 
democrației și disciplinei este acela de 
a crea cadrul, ambianța, climatul ne
cesar pentru ca organizațiile de par
tid să acționeze ca o adevărată forță 
dinamică, in stare să mobilizeze ma-

cele in mijlocul cărora activează la 
îndeplinirea sarcinilor majore din 
toate domeniile. Democrația și coro
larul ei — disciplina — stimulează 
energiile creatoare, imprimă activi
tății comuniștilor un suflu proaspăt, 
contribuie la dezvoltarea spiritului de 
inițiativă, a responsabilității perso
nale și colective, creînd astfel pre-

Convorbire cu tovarășul 
Virgil CAZACU, 

secretar al Comitetului municipal 
de partid București

misele continuei perfecționări a în
tregii activități.

Atît experiența comitetului muni
cipal, a comitetelor de partid ale sec
toarelor, cit și a multor organizații 
de partid din întreprinderi și insti
tuții demonstrează că atunci cind se 
respectă cu rigurozitate principiile 
democratice, cind conducerea colec
tivă funcționează în mod efectiv, cînd 
există o atmosferă prielnică expri
mării deschise a părerilor, iar acestea 
sint luate în considerare, cînd cri
tica și autocritica au un cîmp larg 
de afirmare, se obține nu nu
mai o fundamentare realistă a deci
ziilor și măsurilor adoptate, dar și 
un grad mai înalt de disciplină, de 
exigentă, o participare mai activă lâ 
realizarea țor. Anul trecut, și la În
ceputul acestui an, comitetul muni
cipal de partid a adoptat hotăriri 
importante privind : îndeplinirea pla
nului de stat și a angajamentelor asu
mate in întrecere, realizarea inves
tițiilor și a parametrilor proiectați la 
noile capacități de producție, preocu
parea organelor și organizațiilor de 
partid pentru continua Îmbunătățire 
a vieții interne de partid, dezvolta-

rea democrației, Întărirea disciplinei 
și responsabilității comuniștilor in 
înfăptuirea hotărîrilor, selecționarea, 
pregătirea și promovarea cadrelor, 
aplicarea directivelor C.C. al P.C.R. 
în domeniul perfecționării procesu
lui instructiv-educativ și îmbunătăți
rea asistenței medicale, eficiența ac
tivității de cercetare etc. Dacă aces
te hotăriri și-au dovedit caracterul 
lor realist — fapt confirmat de re
zultatele dobîndite în domeniile e- 
riunțate — aceasta se datorește în 
măsură hotăritoare faptului că ele 
au constituit,* în prealabil, obiectul 
unei temeinice dezbateri cu activul 
de partid, că la baza lor au stat nu
meroasele studii și sondaje făcute în 
întreprinderi și instituții, că s-a ma
nifestat receptivitate față de opiniile 
comuniștilor ; in sfirșit, că astfel a 
existat posibilitatea unei substanțiale 
îmbunătățiri a proiectelor de măsuri, 
a alegerii soluției optime.

Desigur, aplicarea acestor hotăriri, 
ca de altfel a întregii politici a par
tidului, se decide in organizațiile de 
partid din întreprinderi și instituții. 
De aceea, ne preocupăm ca princi
piile democratice ale vieții de partid 
să fie respectate riguros la toate 
nivelurile. Dacă hotărârile comitetului 
municipal despre care am amintit, 
propriile măsuri adoptate pe baza lor 
de organizațiile de partid, cum sint 
cele de la Fabrica de mașini-unelte 
și agregate, uzinele „Vulcan", „Tim
puri Noi”, „Danubiana”, .Institutul 
de construcții, Institutul de fizică ato
mică, Uzina de mașini electrice și 
multe altele prind viață, determlnînd 
progrese certe, aceasta se explică, in 
primul rînd, prin faptul că in unită-

TIRGOVIȘTE : Se prelimină 
Ca pină la sfîrșitul lunii mai 
valoarea producției globale in
dustriale peste plan să fie de 
40 milioane lei, iar cea a pro
ducției marfă de 39 milioane lei

ARAD : Potrivit calculelor fă
cute rezultă că pînă la sfîrșitul 
lunii mai Vor fi puse suplimen
tar la dispoziția economiei na
ționale un important număr de 
vagoane și strunguri, cantități 
sporite de țesături și tricotaje, 
de produse alimentare, a căror 
valoare va depăși 50 milioane 
iei.

SUCEAVA : Pe ansamblul in
dustriei județului se va obține, 
suplimentar in zilele care au mai 
rămas din această lună, o pro
ducție globală in valoare de 90 
milioane lei, iar la producția 
marfă — depășirile vor însuma 
peste 116 milioane lei.

BUZĂU. — Producția supli
mentară în valoare de 42 mili
oane lei, care se estimează că 
va fi realizată pină la sfîrșitul 
lunii mai, înseamnă 380 tone 
sîrmă trasă, 140 tone electrozi, 
470 tone sîrmă zincată, oonfecții 
(in valoare de peste 5 milioane 
lei), saci și folii de polietilenă 
750 tone, peste 600 000 bucăți 
materiale de construcții S> 
3 300 000 bucăți prefabricate din 
beton.

CLUJ : Pînă la finele lunii mai, 
pe ansamblul industriei județu
lui, se va realiza o producție 
suplimentară de peste 140 mili
oane lei.

(Continuare tn pag. a V-a) ă
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partidulul depin- LEGE

Proiect

cu privire la organizarea și conducerea

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, împreună cu to
varășul Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliului 
de Miniștri, au primit la 28 mai 
delegația militară a Republicii 
Populare Polone, condusă de ge- 
neral-broni Wojciech Jaruzelski, 
membru supleant al Biroului Po
litic al C.C. al Partidului Munci
toresc Unit Polonez, ministrul a- 
părării naționale, care face o vi
zită în țara noastră.

La primire au participat tovară
șii : Vasile Patilineț, membru su
pleant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., general de 
armată Ion Ioniță, membru su
pleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R, ministrul forțelor ar

mate, general colonel Ion Gheor
ghe, prim-adjunct al ministrului 
forțelor armate, șeful Marelui Stat 
Major, general colonel Sterian 
Țîrcă, adjunct al ministrului for
țelor armate.

A participat, de asemenea, Ja
romir Ocheduszko, ambasadorul 
R. P. Polone la București.

în timpul convorbirii, care a a- 
vut loc cu acest prilej, au fost e- 
vidențiate relațiile de prietenie șl 
colaborare dintre popoarele român 
și polonez, dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Muncito
resc Unit Polonez, dintre armate- 'ț-.1 
le celor două state. A fost expri- 
mată dorința comună de dezvoJ- 
tare continuă a acestor relații spre 
binele celor două popoare, al cau
zei unității țărilor socialiste și pă
cii tn lume.

Primirea s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe președintele 

firmei franceze „Renault"
Vineri după-amiază, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat, a 
primit pe domnul Pterre Dreyfus, 
președinte și director general al Re
giei Naționale a Uzinelor „Renault", 
care se află într-o vizită In țara 
noastră.

La primire au participat Ioan A- 
vram, ministrul industriei construc

țiilor de mașini, șl Gheorghe 
Oprea, consilier la C.C. al P.C.R.

în convorbirea care a avut loc 
au fost abordate probleme privind 
cooperarea dintre industria română 
de automobile și Regia Națională a 
Uzinelor „Renault", precum și alte 
aspecte ale colaborării dintre in
dustria română constructoare de 
mașini și Uzinele „Renault".

Convorbirea s-a desfășurat tn- 
tr-o atmosferă de cordialitate.
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Și ce frumos era

hotelul!,..
gerii care fac curățenie 
pe etaje. Dacă femeile 
de pe etaje nu-l anun
ță, el nu știe ce dispo
nibilități are. Acest 
sistem, atît de „elec
tronic !“, se defectează 
frecvent, astfel că la 
12, cînd revii, ești pof
tit să te mai plimbi 
vreun ceas. Iar la 1, să 
te mai duci undeva, de 
pildă, să iei masa. La 
2, dacă ai noroc, ți se 
aruncă un formular, 
să-l completezi. Te in
teresezi dacă nu e ci
neva să-ți urce cufărul 
la etaj. Nu e, căci bă
iatul „cu problema" e 
plecat, nu știe nimeni 
unde și nici cind se în
toarce. Camera o gă
sești orinduită și nu 
prea. Cauți personalul 
de serviciu. De-asurda. 
Pui mina pe telefon să 
chemi recepția. Nu răs
punde telefonista. Cind 
răspunde în sfirșit te
lefonista, nu face apel 
la recepție. Răspunde 
într-un tîrziu recepția, 
nu crede ce-i spui ; de
ocamdată stai așa și se 
va vedea.

Te duci in restauran
tul de sub același aco
periș somptuos să 
primești. La vreo trei- 
zeci-patruzeci de minu
te după ce te-ai așe
zat, apare un ospătar 
însoțit de cinci ajutoa
re. Unul ia comanda, 
altul netezește un șer
vețel, al treilea ia sol
nița și pune in loc alta 
la fel, al patrulea adu
ce un pahar și al cinci- 

... .....  ... lea ia paharul, se uită 
contestabil al locului, la el în zare și scoate 
trebuie să-l anunțe in- o batistă din buzunar

De departe, tn negu
rile albăstrii ale dimi
neții, hotelul cel nou 
din Arad pare un trans
atlantic maiestuos. Ar
hitectura masivă și in- 
voaltă, tăietura elegan
tă a ferestrelor in che
nare de aluminiu, pe
urmă holul boltit pe
pilaștri de marmură 
neagră, camerele de
culoarea blindă a cafe
lei cu lapte, perdelele 
de purpură alcătuiesc 
o metaforă modernă de 
civilizație a confortu
lui.

Pui valiza jos, cu gri
jă, să nu rănești cum
va covorul, îți iei o 
clipă de răgaz ca să 
admiri priveliștea mo
numentală a interioru
lui și te apropii de lo
cul unde scrie „Recep
ție". Aici, de obicei 
nu-i nimeni. Sau e o 
fată care iși curăță ab
sentă unghiile și nu 
răspunde la bună ziua. 
Ori un flăcău bine hră
nit, care tratează o a- 
facere la ureche cu un 
necunoscut de ocazie 
și n-are vreme nici 
măcar să te considere. 
Cind ajungi in sfirșit și 
intri in vorbă, cit de 
cit, ești trimis imediat 
și neînduplecat la 
plimbare. Nu sint ca
mere 7 Ba poate or fi, 
dar nu poți intra în 
hotel decît după ora 
12, așa e regula. Dar 
după acea oră se va a- 
fla o odaie 7 Nu se 
poate ști. De ce nu se 
poate ști 7 Fiindcă pe 
portar, dumnezeul in-

I

sâ-l șteargă. Apoi dis- 1 
par toți și după un ceas \ 
te simți îndemnat să te 
duci la bucătărie, să 
vezi ce e cu comanda. 
Ești îndrumat către un 
șef de sală, care-l in
formează pe adjunctul 
de responsabil, care li 
face cunoscut bucăta- 
rului-șef, care-și ceartă 
subalternii. Te întorci 
mai liniștit la masă, 
unde ospătarul prim te 
aștepta să-ți explice 
că s-a terminat ce-ai 
comandat, astfel că In 
loc de mușchi cu ciu
perci poți opta pentru 
rață cu leuștean.

E o foială nemaipo
menită de oameni in 
uniforme cu fireturi și 
in halate de multe cu
lori. „O seamă de oa
meni nespus de zeloși I 
Ce-aleargă de zor, fără 
treabă, intr-una, în
coace și încolo / De 
multe se-apucă, nimic 
nu-nfiripă, dar gifiie 
totuși..." — cum zicea, 
cindva, Fedru, că vede 
în marea urbe romană; 
dar călătorii — pentru 
care și hotelul și re
staurantul și acești oa
meni există acolo — 
stau și se uită la vraiș
tea organizată ca la a 
opta minune a lumii. 
Și, evident, nimeni nu-i 
bagă in seamă.

— Nu-s de calitate, 
măi frate, n-avem oa
meni !
va cu

— Zău 7 Dar hotelul 
ista extraordinar cine 
l-a făcut 7

— explică cine- 
năduf.

Valentin SILVESTRU

unităților economice de stat
(IN PAGINILE 3-4-5)

O CIFRA STATISTICĂ DĂ DE GlNDIT

Lucrări de desecare pe 20000 de hectare 
in județul Olt
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72 la sută din incendiile anului
trecut s-au datorat neglijenței
Participarea la preveni

rea și stingerea incendiilor 
constituie, așa cum se ara
tă in Decretul 102, o înda
torire patriotică a tuturor 
oamenilor muncii. Și putem 
spune că cetățenii patriei 
noastre iși aduc o reală și 
eficientă contribuție la a- 
ceastă acțiune. In anul 1970, 
de pildă, cu sprijinul și sub 
Îndrumarea organelor loca
le de partid și de stat, uni
tățile și formațiile civile de 
pompieri au ridicat pe o 
treaptă superioară mim ca 
de prevenire a incendiilor. 
Urmare firească a acestui 
fapt, a scăzut numărul in
cendiilor in comparație cu 
alți ani, iar pagubele, in 
cele mai multe sectoare ale 
economiei naționale, s-au 
situat sub cele Înregistra
te anterior.

Multe din incendiile care 
au izbucnit puteau fi înlă
turate, totuși, dacă se luau 
la timp măsuri. Statistica 
incendiilor a’-ată că peste 
72 la sută din numărul a- 
cestora se datoresc negli
jenței. In întreprinderi, ne
glijența. se manifestă sub 
forma neatenției in manipu
larea agregatelor tehnolo
gice sau în exploatarea ne
corespunzătoare a instala
țiilor electrice, prin nelua- 
rea unor măsuri preventi
ve pe timpul executării lu
crărilor de sudură ș a. Ast
fel, in cursul anului trecut, 
562 incendii au izbucnit da
torită scurt-circuitului elec-

trie, ca urmare a unor in
stalații improvizate sau în
treținute defectuos (uneori 
trec ani, fără ca ele să fie 
verificate), 272 s-au dato
rat producerii de seîntei în 
medii inflamabile sau în 
prezența unor materiale 
combustibile (a sudării în 
special), 80 și-au găsit iz
vorul în nerespectarea pa
rametrilor tehnologici, iar 
283 sint consecința neînlă- 
turării la timp a diverselor 
defecte apărute la utilajele 
folosite în procesul de pro
ducție.

Citeva exemple sint con
cludente. La 
confecții din 
pildă, obiectiv 
puțini ani dat 
uitarea unui letcon electric 
in priză s-a soldat cu dis
trugeri de peste o jumăta
te de milion lei. Un incen- ■ 
diu declanșat din cauza 
neînlăturării la timp a de
fecțiunilor existente la in
stalația electrică de forță, 
a produs la unitatea de mo
bilă a I.I.L. Petroșani pa
gube de 538 779 lei, iar un 
ventilator electric nepus la 
punct a „costat" cooperati
va meșteșugărească „Con
fecția" din Ploiești 528 000 
lei. Sudarea, fără respecta-, 
rea cerințelor ce se impun 
la această operațiune, a dus 
la izbucnirea unui incendiu 
pe șantierul din Polovraci, 
județul Gorj — obiectiv ce 
aparține Ministerului Ener
giei Electrice — soldat cu o

Fabrica de 
Focșani, de 
modern, de 
tn folosință,

pierdere de aproape 800 000 
lei. ba Uzina de mașini 
grele București, într-un 
timp scurt, au izbucnit ci- 
teva începuturi de incendiu. 
Cu ocazia cercetărilor în
treprinse de organele în 
drept, conducerea între
prinderii a motivat că ele 
se datorează deranjaniente- 
lor apărute in procesul de 
fabricație. Dacă oomisia 
tehnică pentru prevenirea 
și stingerea incendiilor ar 
fi verificat din vreme insta
lațiile, dacă ar fi studiat 
punctele nevralgice la in
cendii și. mai ales, dacă ar 
fi luat măsurile care se 
impuneau, asemenea situa
ții puteau fi evitate.

Incendii datorate negli
jenței s-au produs anul 
trecut și în unele unități 
agricole, în urma cărora au 
pierit citeva sute de ani
male și s-au pierdut citeva 
mii de tone de furaje. 
In acest sector, o cauză 
frecventă de incendii este 
și neglijenta fumătorilor. 
Asociată de multe ori cu 
starea de ebrietate, ea pro
voacă adevărate calamități. 
Un exemplu edificator este 
cel petrecut în toamna anu
lui 1970 la cooperativa agri
colă de producție din co
muna Limanu, jud. Con
stanța. Paznicul bazei fura-, 
jere a adormit, beat, cu ți
gara aprinsă în depozit, 
dînd naștere la un incendiu 
care l-a costat viața și a

păgubit pe cooperatori de 
1 217 tone de furaje.

Cit privește gospodăriile 
cetățenești, aproape 3 000 
de incendii au avut ca o 
cauză generală tot negli
jența și iresponsabilitatea. 
Așa zisul „joc" al oopiilor 
cu focul a produs impor
tante pagube materiale. De 
la 1 ianuarie 1970 și pină 
in prezent, circa 1050 de 
incendii s-au datorat toc
mai unei astfel de cauze, 
distrugerile de bunuri ma
teriale reprezentind multe 
milioane de lei. Dar, din
colo de pierderile mate
riale o realitate tragică 
reține atenția : peste 50 de 
copii au căzut pradă flăcă
rilor, plătind cu viața lor 
lipsa de supraveghere de 
către părinți. Cazul petrecut 
anul trecut în comuna Fă
get, satul Jupînești, jude
țul Timiș, cit și cel recent 
din comuna Iepurești, ju
dețul Vaslui, unde au pierit 
3 și, respectiv. 4 copii, sint 
elocvente.

Am apelat 
de mai sus, 
tnonstra că 
domnește 
potrivit căreia

Ia exemplele 
pentru a de- 

acdlo unde 
optica greșită, 

„de atîția 
ani nu s-a întîmplat nimic, 
nici acum n-o să se întîm-
General locotenent
Pamfil TATU
Comandantul pompierilor

(Continuare în pag. a Il-a)

SLATINA (prin te
lefon de la Emilian 
Rouă). — Intre locali
tățile Grădinari și Cio- 
roiu, pe malul drept al 
rîului Olt, este frecvent 
fenomenul de băltire a 
apei. Din această cau
ză, mari suprafețe de 
terenuri fertile erau 
scoase din circuitul a- 
gricol. La indicația co
mitetului județean de 
partid, oficiul cadastru, 
proiectare și gospodări
re a apelor — Olt a în

tocmit studii topografi
ce și hidrologice și a 
definitivat proiectul de 
execuție pentru efectu
area lucrărilor de dese
care pe o suprafață de 
3 000 ha în zona Cio- 
roiu — Creci — Osica. 
Această zonă este pri
ma din cele 5 ale unui 
sistem de desecare mai 
mare, care cuprinde în 
total 20 000 hectare. 
Pentru ca lucrările de 
desecare să se execute

într-un ritm Intens și, 
totodată, pentru a se 
evita un volum mare 
de terasamente, cana
lele colectoare vor fi 
construite pe brațele 
rîului Oltișor. în zona 
Cioroiu — Greci — O- 
sica, lucrările mecani
ce au început și ele 
vor fi încheiate în a- 
cest an. Pînă în anul 
1974 întregul sistem 
urmează să fie dat în 
exploatare.

în. probe tehnologice

Fabrica de nutrețuri combinate 
din Călărași

CĂLĂRAȘI (cores
pondentul „Sclnteii", 
Lucian Ciubotaru). — 
Recent, în județul Ia
lomița, a intrat în 
probe tehnologice Fa
brica de nutrețuri 
combinate de la Că
lărași, cu o capacitate 
anuală de 100 000 tone, 
care va servi toate 
complexele intercoo- 
peratiste zootehnice și 
avicole din județ. Do
tată cu utilaje moder
ne, în cea mai mare 
parte produse în țară, 
noua unitate urmează

să livreze 6 torturi 
de hrană pentru ani
male și păsări. în 
compoziția furajelor 
vor intra, după rețete 
și destinații, porumb, 
orz, mazăre, șroturi 
de floarea-soarelui și 
diferite ingrediente, 
printre care lapte 
praf, făinuri de carne 
și pește, calciu etc. 
Dozarea acestora, pre
cum și dirijarea În
tregului proces de fa
bricație se vor face 
automat de la pupi
trul de comandă. Pa
ralel cu fabrica de

nutrețuri combinate a 
fost dată în exploa
tare și stația de uscat 
furaje verzi, situată în 
același perimetru, care 
va produce anual 
12 000 tone granule de 
lucernă. Materia pri
mă este asigurată din 
lucerniera de 850 hec
tare amplasată în a- 
propiere. Aproape ju
mătate din producții 
care a și început să 
fie livrată complexe
lor de taurine va fi 
destinată preparării 
furajelor combinate.

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Poporul iordanian mi se alătură în a exprima Excelenței Voastre 
recunoștința și mulțumirile noastre sincere pentru amabilul dumnea
voastră mesaj de felicitare transmis cu ocazia aniversării Zilei indepen
denței Iordaniei.

Vă adresez, Excelență, cele mai bune urări de sănătate și fericire per
sonală, d« bunăstare și progres continuu națiunii dumneavoastră.

HUSSEIN
Regele Iordaniei
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faptul! 
DIVERS! 
în jurul unui | 
copac

în parcul din orașul Ineu I 
(Arad) se înaltă un copac din- i 
tre aceia ce se pare că merită I 
ca, din pricina lor, să nu ză- I 
rești pădurea. Este vorba de un 
exemplar de Taxus baccata 
(tisă) care domină cu coroana I 
sa semeață toți copacii din im- • 
prejurimi. Recent, o comisie de | 
specialiști a stabilit că această I 
autoritate absolută datează de I 
circa... 650 de ani ! Pentru că • 
aceasta este vîrsta lui. Și după | 
coloritul verde puternic al frun- I 
zelor, sau după trunchiul său din 
lemn greu și dur, de culoare I 
trandafirie, i se mai acordă încă I 
mulți ani de aici înainte. Acum • 
cinci secole, la umbra lui, s-ar | 
fi odihnit — se pare — și Mihai I 
Viteazul, în timpul popasului ce | 
l-a făcut, pe atunci sub tinăra . 
tisă, in drumul său spre ceta
tea Timișoarei. O simplă legen- | 
dă ? Greu de spus. Mai ales cind * 
are de partea ei un martor cu | 
rădăcini atit de adinei...

Oul discor
diei

Frați fiind, Nicolae șt Marin | 
Camen din comuna Coteana 
(Olt) și-au făcut case unul lingă I 
altul, dar, de mai bine de 10 I 
ani, de cind nu vorbesc unul 
cu altul, nu se au ca frații. Nu I 
de mult, intr-o după-amiază, 
o găină a lui Nicolae Camen a I 
făcut un ou in ograda lui Marin g 
Camen ! O dată cu acest eveni
ment, s-a ivit insă ți o nemai- I 
pomenită încurcătură. Pe de o 
parte, oul aparținea, evident, lui I 
Nicolae Camen, dar acesta nu I 
putea intra in posesia lui, pen- ■ 
tru că se afla pe terenul lui Ma- I 
rin Camen. Pe de altă parte, Ma- I 
rin Camen nu putea beneficia I 
de ou, pentru că nu era al său ! . 
N. C. a intrat in cele din 
urmă in ograda lui Marin Ca
men. Fiul acestuia, insă. Ion Ca
men, in virstă de 35 de ani, a I 
pus mina pe un ciomag ți... N. C. I 
a trebuit să fie transportat cu • 
salvarea la spital. După vinde- | 
carea rănilor, i s-a acordat un 
concediu medical pe timp de 14 |
zile. In prezent, problema oului . 
se află in fața comisiei de ju
decată. Șl, după toate semnele, 
rezolvarea ei abia de acum in- 
colo începe să , fie captivantă ! I

Conductori 
frauduloși

Nu de mult, miliția T. F. Hu- I 
nedoara a organizat un control 
?e cîteva trasee de cale ferată. I 
n acceleratul 242, deși n-aveau 

bilete, 13 pasageri călătoreau în I 
cea mai deplină siguranță ! Ce-i > 
drept, încă de la urcarea în va
gon, toți 13 fuseseră depistați de 
conductorul Ruvin Cazan din sta
ția Simeria. în locul amenzilor I 
legale. însă, acesta le percepuse t 
cite 25 de lei și, de cite ori • 
trecea pe lingă ei, își făcea da- | 
toria, controlînd conștiincios toți 
pasagerii care... aveau bilete ! în | 
personalul nr. 2002, aceeași si- . 
tuație : conductorul Gheorghe I 
Ciofilcă — tot din stația Sime- I 
ria — își crease și el „faliții" 
săi. Drept pentru care, acum cei I 
doi conductori vor fi conduși [ 
spre instanța de judecată. ■

În „vizită" I
cu... draglina |

Mecanic de utilaj greu la Ofi- I 
ciul de îmbunătățiri funciare I 
Botoșani, M. Aisăcesei pornise | 
intr-una din zilele trecute cu dra- . 
glina prin comuna Păltiniș. Cum I 
era după chef, intenționa, pro- | 
babil, să ajungă acasă ți... nu . 
mai avea încredere în proprii- 
le-i picioare. Cu draglina, era I 
mai sigur, mai stăpîn pe el. Un • 
timp, mașina s-a arătat destul de I 
docilă. La o curbă, insă, în I 
dreptul gospodăriei Agripinei | 
Murariu, și-a pierdut direcția, > 
în citeva clipe, o bucătărie in- [ 
tilnită in cale-i a fost sfărimată | 
de șenile. Acolo — pentru că 
nimeni nu se aștepta la această | 
vizită — dormea un băiețel de I 
trei ani, Cătălin Bălan, Din fe- • 
ricire, copilul a fost scos de sub | 
dărîmături fără să fi fost acei- f 
dentat. Aceasta nu-l va scuti | 
insă pe mecanicul draglinei să . 
respecte acum și obligațiile im- I 
puse de legile... ospeției.

în zootehnia județului Teleorman

O experiență reușită 
în extinderea 
micii mecanizări

Extinderea micii mecanizări tn 
fermele zootehnice ale cooperative
lor agricole reprezintă una din căile 
sigure de creștere a producției, a pro
ductivității muncii și implicit a spo
ririi eficienței economice a acestei 
importante ramuri a agriculturii. Pen
tru a se rezolva această problemă de 
ordin tehnic, a fost binevenită mă
sura luată de conducerea partidului 
ca stațiunile de mecanizare să se 
ocupe de mecanizarea pregătirii și 
administrării furajelor, precum și de 
celelalte operațiuni necesare in acest 
sector. Pe această linie, organele 
agricole din județul Teleorman, sub 
Îndrumarea biroului județean de 
partid, au întocmit și au trecut Ia 
aplicarea în practică a unui plan de 
extindere a micii mecanizări in fer
mele cooperativelor agricole de pro
ducție, De această experiență s-au 
interesat direct și alte județe — Ga
lați, Brăila, Tulcea. Vilcea, Buzău, 
Vrancea, Bihor, Dolj, Mehedinți, Să
laj, Botoșani — prin participarea pri
milor secretari ai respectivelor comi
tete județene de partid, zilele tre
cute, la un schimb de experiență in 
județul Teleorman.

în ce constă mica mecanizare in 
zootehnie și cum s-a extins această 
acțiune ? După o consultare cu mai 
mulți specialiști din sectoarele zoo
tehnice și de mecanizare din județ, 
s-a ajuns la concluzia că transpor
toarele simple, folosite în halele pen
tru păsări, pot fi adaptate și la cele 
de creștere a porcilor pentru distri
buirea furatelor uscate. De aseme
nea, că multe din piesele diferitelor 
mașini și utilaje agricole, ieșite din 
uz, pot deveni, cu mici adaptări pie
se sau ansamble ale unor instalații 
destinate mecanizării, în special a 
distribuirii hranei. Drept urmare, 13 
din cele 34 S.M.A., care dispun de o 
puternică bază materială, de oameni 
bine pregătiți, și-au extins preocu
pările și asupra acestui domeniu, 
lutndu-și In serios rolul de „sector 
mecanic" al cooperativelor agricole. 
Rezultatele : în atelierele de la 
S.M.A. Orbească, Roșiorii de Vede, 
Brînceni, Nanov și Drăgănești-Vlaș- 
ca au fost confecționate la început 
1200 de adăpători liniare. 320 de e- 
leveuze și 18 cuptoare pentru încăl
zirea halelor de păsări, hrănitori 
tronconice și adăpători vacumetricc.

Așa cum arătam, ținind seama de 
ponderea creșterii porcilor în an
samblul zootehniei, cit și de rezul
tatele nesatisfăcătoare obținute, de 
numărul mare de mortalități înre
gistrate la această grupă de anima
le in anii trecuți, organele de partid 
și cele agricole locale și-au îndreptat 
cu precădere atenția asupra îmbună

tățirii activității în acest domeniu, 
în ce privește mecanizarea s-a mers 
pe linia adaptării transportoarelor 
simple (TS) la nevoile sectoarelor 
porcine. Rezultatele obținute s-au 
concretizat în reducerea la jumătate 
a numărului de îngrijitori, evitarea 
risipei, hrănirea igienică, diminuarea 
pierderilor de purcei. Bune rezulta
te în această privință s-au obținut În
deosebi în cadrul fermelor zootehni
ce ale cooperativelor agricole Buzes- 
cu, Slobozia Mîndra, Poroschia, Nen- 
ciulîști, „23 August" Bragadiru, Mă
gura, ca să dăm numai cîteva e- 
xemple.

Tot pentru mecanizarea operației 
de furajare a porcilor, specialiștii din 
sectorul de mecanizare au proiectat, 
și au și fost executate pînă acum, 
alte trei tipuri de instalații pentru- 
distribuirea concentratelor uscate. La 
cooperativa agricolă Buzescu, de 
exemplu, îh unul din cele trei adă
posturi in care a fost introdusă mica 
mecanizare, și la patru hale de la 
cooperativa agricolă Peretu au fost 
montate instalații tip S.M.A. pentru 
distribuirea furajelor. Ce vrea să în
semne acest „tip S.M.A." 7 Nimic alt
ceva decit materializarea unor idej 
ale ing. Puiu Alexandrescu. directo
rul întreprinderii județene de meca
nizare, dr. Jean Sardu, director ad
junct cu zootehnia la direcția ge
nerală județeană, idei care, îmbună
tățite, au dus in cele din urmă la 
realizarea de către o echipă de me
canici condusă de ing. Teofil Lun- 
goci, de la S.M.A. Orbească, a unei 
instalații din piese recuperate de la 
mașinile agricole casate sau scoase 
din uz. în cazul celei instalate la coo
perativa agricolă Buzescu. unitate în 
care oaspeții județului la recentul 
schimb de experiență s-au interesat 
pe larg asupra caracteristicilor insta
lației, se pot alimenta în numai 10 mi
nute 56 de boxe montate pe două 
rîndurl într-o hală de 75 m lungime, 
întreaga lucrare, inclusiv manopera, 
a costat doar 18 100 lei, sumă care 
prin reducerea numărului de îngriji
tori și înlăturarea risipei de furaje 
concentrate, se recuperează în cel 
mult o jumătate an. La cooperativa 
agricolă din Brînceni, lucrătorii de la 
S.M.A. din localitate au realizat și 
montat un alt tip de instalație, care 
constă dintr-o țeavă prin care un 
electromotor acționează un lanț obiș
nuit. De asemenea, la S.M.A. Orbeas
că și la industria locală se confec
ționează instalații de distribuire a 
concentratelor prin axe cu șnec.

Introducerea micii mecanizări în 
sectoarele zootehnice, trecerea la fo
losirea furajelor uscate în fermele 
pentru creșterea și ingrășarea porci-

lor, necesită o bună alimentare eu 
apă a acestora. Și în această privință 
s-a găsit o soluție economică. La 
cooperativa agricolă de producție din 
Roșiorii de Vede a fost montat un 
rezervor metalic pentru alimentarea 
cu apă, construit la Uzina de fabrica
ții, reparații și montaje pentru agri
cultură din Galați. Noul tip de castel 
poate fi utilizat atit pentru alimen
tarea cu apă potabilă și industrială 
a unităților agricole (sectoare zooteh
nice, legumicole, nevoi gospodărești), 
cit și pentru cea a comunelor, sate
lor, stațiunilor balneo-climaterice și 
unităților industriale. Capacitatea 
utilă a castelului este de 60 mc 
(60 000 litri apă) cu o greutate totală 
(în gol) de numai 7,4 tone. în cazul 
dispariției sursei ,de apă, castelul 
poate fi demontat și montat în ma
ximum 3 zile in altă parte. Prețul 
de vînzare este 150 000 lei, fată de 
280 000 lei cit costa un castel de apă 
de aceeași capacitate construit pînă 
acum din beton.

Potrivit Unor calcule, în întreaga 
țară sînt necesare deocamdată 15 000 
de asemenea rezervoare, pe care 
uzina gălățeană nu le va putea realiza 
decit într-o perioadă de timp foarte 
lungă. Pe baza discuțiilor purtate s-a 
ajuns la concluzia că uzinele simi
lare din celelalte județe ale țării să-și 
procure documentația tehnică, mate
rialele necesare și să execute aceste 
rezervoare metalice.

Experiența teleormăneană și a al
tor județe privind mica mecanizare 
în zootehnia cooperatistă poate fi îm
bunătățită prin folosirea posibilități
lor locale existente in fiecare județ, 
prin antrenarea lucrătorilor din sta
țiunile de mecanizare, a specialiști
lor, la înfăptuirea acestei sarcini. 
Schimbul de experiență la care ne-am 
referit, apreciat de participarăți ca 
deosebit de util, a dovedit că există 
suficiente resurse pentru realizarea 
acestui deziderat.

1

Ospătari 
sau... huli-
gani

S-a tntîmplat de curînd, într-o I 
seară, la restaurantul „Berlin'* • 
din Capitală. Aflați la o masă, I 
doi consumatori solicitau să li | 
se ia comanda. Șeful de sală 
Vasile Măsescu, împreună cu 
ospătarii Nicolae Simion și Pe
tre Niță, ofensați probabil că li 
s-a cerut să-și facă datoria, au I 
stins lumina și, nici una nici 
două, au început să arunce cu I 
ceea ce le venea la îndemînă ■ 
In cllenți. Unul dintre aceștia a 
trebuit să fie internat de ur- | 
gență la spital. Anunțate, orga
nele de ordine au anchetat cele 
întîmplate și, stabilind vinovăția 
salariaților amintiți, i-au amen
dat cu cîte 2 000 de lei pe fie- ■ 
care. Avînd în vedere și profi- I 
Iul select al „casei", credem însă | 
că „meniul" nu se va opri aici. 
Lăsăm deci „desertul" pe seama 
Direcției comerciale a municipiu
lui București.

Rubricâ redactată de :
Dumitru TIRCOB

cu sprijinul corespondenților | 
„Scînteii" i

Gheorghe POPESCU |

' ——————— 
! teatre
i • Filarmonica de stat ,.George
1 Enescu" (la Ateneul Român) : 
i Concert simfonic. Dirijor : Mircea 
) Basarab. Soliști : Emilia Petrescu, i Virginia Mânu, Nicolae Andrees- 

i cu, Gheorghe Crăsnaru — 20.
• Teatrul de operetă : Suzana —
19.30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 

i giale" (sala Comedia) : Săptămîna
patimilor — 20; (sala Studio) : Pi- 

1 sica în noaptea Anului Nou — 
20.1 0 Teatrul ,.Lucia Sturdza Bulan-
dra“ (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Gluga pe ochi — 20; (sala 
din str. Alex. Sâhla) : Povestiri

1 din pădurea vieneză — 20.
• Teatrul Mic : Prețul — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala

; Magheru) : Și eu am fost în Ar
cadia — 19,30; (sala Studio) i* Sus 
pe acoperiș... în sac — 20.
• Teatrul Giulești : Gîlcevile din 
Chioggia — 19,30.
• A.R.I.A. (în sala Teatrului „Ion 
Ci'eangă") : Sosesc deseară — 20.
• Teatrul ,,Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) • Peter Pan — 17; 
Nocturn IV — 21,30; (sala din str. 
Academiei) : De ce a furat zmeul 
mingea ? — 17.

1 • Teatrul de revistă și comedie
„Ion Vasilescu" : Spargerea Ia

1 miezul nopții — premieră — 19,30; 
(la Teatrul de vară „Herăstrău")*.:

1 Revista la volan — 20.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Bimbirică —

( 19,30; (sala din Calea Victoriei nr.
174) : La grădina „Cărăbuș" —
19.30.
• Circul „Globus" : Arena primă
verii — 19,30.

• Clanul sicilienilor ; DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 17,45; 20, GRĂDI
NA VITAN — 20,15.
• Moartea fllatelistulul : VITAN
— 15.30; 18.
• Butch Cassidy șl Sundance Kid: 
BUCEGI — 16; 18.15; 20,30. la gră
dină - 20,30. VOLGA - 9: 11,15; 
13,30; 15,45; 18.15; 20,30. ARTA — 
15.30: 18, la grădină — 20.15, GRA
DINA PARCUL HERĂSTRĂU — 
20.
• Cei trei care au speriat Vestul : 
LUMINA — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,30; 20,45, UNIREA — 15,30; 18. la 
grădină — 20,15.
• Aventurile lui Tom Sawyer ; 
Moartea lui Joe Indianul ; TIM
PURI NOt — 9: 12,15; 15,45; 19.
• Adio, Granada : LIRA — 15.30; 
18, la grădină — 20.
• Trandafiri roșii pentru Ange
lica : FERENTARI — 15,30; 17,45; 
20.
• Mihai Viteazul : PACEA —
15,15; 19,15.
• Prețul puterii : CRÎNGAȘI — 
15,30; 18; 20.15.
e Domiciliul conjugal : FLOREAS- 
CA — 15.30; 18; 20.30.
• Sunetul muzicii : MIORIȚA — 
9; 12,30; 16; 19,30, TOMIS — 9.30; 
13; 16.30, la grădină— 20,15.
• Pan Wolodyjowski : MOȘILOR
— 15.45; 19.
• Cinci pentru infern : MUNCA
— 15,30; 18; 20,15, PROGRESUL — 
15,30- 18; 20,15.
• Doar un telefon : COSMOS — 
16; 18; 20.
• Pe cometă : FLACĂRA — 15,30; 
18; 20,15, LAROMET — 15,30; 17,30; 
19,30.
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• Facerea lumii : CENTRAL —
9,15; 11.30; 13,45; 16; 18,15; 20.30,
FEROVIAR — 9,15; 12; 15; 17,45;
20.30, MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45, FLAMURA — 9; 
12; 15; 17,30; 20.
• Hello, Dolly : (ambele serii) : 
PATRIA — 9,30; 13; 16,30; 20.
• Serata : GRIVIȚA — 9.15; 11,30;
15,45; 18,15; 20,30, POPULAR —
15,30; 18; 20,30.
• Cronometrai : VICTORIA
8,45; 11; 13,15; 15,30; 18; 20,15.
• Bătălia de pe Neretva : FESTI
VAL — 8,45; 12,15; 15,45; 19,15, la 
grădină — 20,30, FAVORIT — 9; 
12,30; 16; 19.30, EXCELSIOR — 9; 
12,30; 16; 19,30.
• Și caii se împușcă, nu l așa? :
CAPITOL — 8,30; 11; 13,30; 16;
18,30; 21, la grădină — 20.
• O floare și doi grădinari : LU
CEAFĂRUL — 9; 12,30; 16; 19,30, 
BUCUREȘTI — 9; 12.30; 16,30; 20, 
GLORIA — 0; 12,30; 16; 19,30, AU
RORA — 9; 12,30; 16, la grădină 
— 19,45, MODERN — 9; 12,30; 16;
19.30, la grădină — 20,15, STADIO
NUL DINAMO — 20, GRADINA 
DOINA — 20.
• Eu, Francisc Skorina : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 15,30; 
17,45; 20.
• Printre colinele verii : BU- 
ZEȘTI — J5.30; 18, la grădină — 
20,15.
• Haiducii iui Șaptecal ; Zestrea 
domniței Ralu : DACIA — 8.45— 
19,15 în continuare, GIULEȘTI — 
15; 19-
• Vasul fantomă — 9, Comisarul
Maigret se înfurie — 10,30; 12,30; 
14,30; 16,30, West and Soda — 18,45, 
Noaptea — 21 : CINEMATECA
(sala Union).

PROGRAMUL I
16.30 Deschiderea emisiunii. Emi

siune în limba germană
• Program pentru copii
• Actualitățile săptămînli
• Sistematizarea unei comu
ne : Bunești, județul Bra
șov • Poșta emisiunii • Mu
zică de operetă.

18.10 Publicitate.
18.15 Bună seara, fete ! Bună sea

ra. băieți ! Emisiune de Elț- 
sabeta Mondanos și Eugen 
Todoran.

19.15 Publicitate.
19,20 1001 de seri — emisiune pen

tru cei mici.
19.30 Telejurnalul de seară • Sport.
20.10 Tele-enciclopedia • Susa

• Tornado • Dadanawa
• Săritura.

21,00 Film serial : „Incoruptibilii". 
Episodul „Vincent Coll — 
cîine turbat".

21,50 „Unu + doi pe un balan
soar". Muzică $1 umor cu Co
rina Chiriac, Dumitru Furdui, 
Nicu Constantin, Ricardo del 
Turco (Italia).

23,05 Telejurnalul de noapte.
23.15 Săptămîna sportivă.
23.30 închiderea emisiunii progra

mului I.

PROGRAMUL II
20,10 Tineretul la rampă — Pianis

tul Anatol Dub.
20.30 Biblioteca pentru toți — 

Scriitori pașoptiști.
21,00 Mari orchestre simfonice. 

Orchestra simfonică din 
Bamberg. Dirijor : Heinz 
Wallberg.

21,45 Buletin de știri.
21,50 Film serial : „Inima lui Bo- 

nivur" (primul episod) -r o 
producție a studiourilor so
vietice. In rolurile principa
le ; Lev Prigunov, Boris 
Circov, Tamara Koroliuk, Ga
lina Galcenko.

22,25 închiderea emisiunii progra
mului II.
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în județul Gorj

0 nouă societate 
culturală

TG. JIU (corespondentul „Scin- 
teii", Mihai Dumitrescu). — In co
muna Baia de Fier-Gorj, a avut lo,: 
vineri prima adunare generală de 
constituire a societății culturale „Băi- 
ța“. Cei 546 membri fondatori și-au 
propus în planul de activități înfiin
țarea unei universități populare cu 4 
secții, a unei publicații „Prietenul 
săteanului", oercuri de estetică, artă 
populară, sport și turism, organizarea 
unui muzeu comunal. Prima mani
festare a societății culturale „Bălța"
— un reușit spectacol artistic la care 
și-au dat concursul artiști amatori 
din bogata zonă folclorică a Gorjului
— a avut loc chiair în ziua constituirii 
«ale.

în Încheierea adunării, la care a 
participat și tovarășul Gheorghe Pa
loș. prim-secretar al comitetului ju
dețean de partid, președintele Consi
liului popular județean Gorj, s-a 
adresat o telegramă C.C. al P.C.R., 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU.

Alexandru BRAD
^corespondentul „Scînteii”

A apărut

„LUPTA DE CLASĂ"
nr. 5/1971

Numărul pe luna mai a.c. se 
desenide prin editorialul „Dina
mismul societății romanești con
temporane". în continuare sirit 
înserate articolele : „Partidul 
Comunist Român — militant ac
tiv al mișcării muncitorești și 
comuniste internaționale" de 
ȘTEFAN ANDREI și TRAIAN 
CARACIUC, „Democrația socia
listă și formele instituționale 
ale conducerii sociale", de MA
RIA COLCERIU-LEISS, „Re
sursele de muncă și creșterea 
economică" de G. RABOACA și 
I. COPIL. Revista mai publică 
intervențiile participanților la 
dezbaterea ■, organizată de redac
ția revistei „Lupta de clasă" 
despre „Optimizarea zonării 
producției agricole". Numărul 
mai cuprinde articolele : „G. I- 
brăileanu — un pionier al cul
turii naționale" de DEMOSTE- 
NE BOTEZ, „Arta monumentală 
in perspectiva contemporană" 
de OCTAVIAN BARBOSA,

„Psihanaliza : pro și contra" de 
VICTOR SAHLEANU, „50 de 
ani de la intemeierca Partidului 
Comunist din Cehoslovacia" de 
PETR KLESNTK, „Revoluția 
managerială și Imperativele o- 
rinduirii capitaliste" de COSTIN 
MURGESCU. Rubrica .„Pagini 
de istorie" înscrie articolele : 
Conturarea Si radicalizarea ideii 
de revoluție în mișea-ea socia
listă din România", de MARIN 
BADEA și „Criza economică din 
1929—1933 in publicistica marxi
stă din tara noastră" de IVAN- 
CIU NICOLAE-VALEANU. La 
ruorica „Documentar", CORNEL 
IUGA semnează articolul „Dez
voltarea social-economic! a ju
dețelor tării", iar Ia rubrica 
„Critică și bibliografie" MIHAI 
M. PETRESCU semnează recen
zia „O semnificativă si matu-â 
operă de sociologie politică". 
Numărul se încheie cu „Faptul 
economic și semnificația sa".

(Urmare din pag. I)

ple", unde slăbește răspun
derea față de aplicarea re
gulilor de prevenire, unde 
nu se ia atitudine colectivă 
împotriva celor nepăsători, 
mai devveme sau mai tir- 
ziu, izbucnesc incendii care 
produc însemnate pagube 
materiale și chiar victime 
omenești.

De multe ori. lipsurile 
existente ilustrează fantul 
că unele conduceri de între
prinderi și instituții nu pri
vesc su toată răspunderea 
obligațiile ce Ie au do linia 
asigurării obiectivelor Res
pective: împotriva incendii
lor. Cu totul de neacceptat 
este atitudinea unor con
ducători de unități care 
consideră paza contra in
cendiilor o problemă mi
noră. în astfel de cazuri 
se uită că orice incendiu, 
pe lingă pagubele produse, 
duce, la perturbări in pro
cesul de producție, la ne- 
indeplinirea planului. Tot 
ca urmare a acestei optici, 
organizarea pazei contra 
incendiilor la locurile de 
muncă mai lasă de dorit. 
Mai sint incă destui mai
ștri, brigadieri, șefi de ate
liere și de secții care trec 
cu vederea peste înda
toririle / ce le revin con
form actelor normative. La 
riadul lor, nu întotdeauna 
membrii comisiilor tehnice 
desfășoară o activitate sus
ținută de prevenire, nu stu
diază cu atenție cauzele in
cendiilor și modurilor de 
Înlăturare. rezumindu-se, 
in general, la o îndrumare 
birocratică, formală,

în orașe și comune, nu
mărul incendiilor ar pu
tea fi redus cu mult 
mai mult, dacă organe
le in drept ale consi
liilor populare — comisiile 
de pază contra incendiilor 
și formațiile civile de pom
pieri — ar acționa cu mai 
multă promptitudine si 
energie pentru d3pistarea 
și înlăturarea neregulilor.

1
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La ora actuală, în fața 
celor care răspund și des
fășoară activitate de pază 
contra incendiilor în între
prinderi și localități stau 
noi și importante sarcini, 
în vederea lichidării defi
ciențelor. a întronării unui 
climat de intoleranță fată 
de abaterile de la normele 
de pază contra incendiilor, 
un rol important revine or
ganelor centrale, care au 
îndatorirea să vegheze 
neîncetat Ia aplicarea in
strucțiunilor pe care le-au 
elaborat, în intreprinde-

„BĂTĂLIA 

DE PE NERETVA"
De-a lungul anilor, 

multe filme iugoslave 
inspirate din eveni
mentele celui de-al 
doilea război mondial, 
din acțiunile eroice ale 
partizanilor, au reținut 
atenția spectatorilor de 
pretutindeni. Păstrăm 
in memorie (printre 
multe alte secvențe) 
ecourile grave, tragice 
și eroice ale „Kozarei" 
— film de mari pro
funzimi psihologice al 
regizorului Veliko Bu- 
lajici, emoționant oma
giu adus luptătorilor 
centru eliberarea Iugo
slaviei de sub ocupația 
fascistă. Pe ecranele 
noastre rulează in a- 
ceste zile alt film, al 
aceluiași regizor, o e- 
popee cinematografică 
de mari proporții: 
„Bătălia de pe Neret
va". Regizorul și-a pro
pus să evoce, pe pe
liculă. unul dintre cele 
mai importante epi
soade din lupta Arma
telor populare de eli
berare împotriva co
tropitorilor.

Bătălia de pe Neret
va a rămas in istorie 
drept o mare victorie 
tactică și strategică a 
partizanilor iugoslavi. 
La începutul anului 
1943, cind o mare par
te a Iugoslaviei se afla 
sub controlul Aripatei 
populare de eliberare, 
fasciștii hotărăsc să 
mobilizeze importante 
forțe armate in această 
regiune a Europei pen
tru a reocupa un teri
toriu de mare impor
tanță strategică in des
fășurarea ulterioară a 
ostilităților armate. 18 
divizii germane și ita
liene, dotate cu arma
ment superior, sînt pe 
punctul de a infringe 
rezistența dirză a Ar
matei de eliberare. A- 
vind de înfruntat nu 
numai superioritatea 
numerică a adversari
lor, dar și urmările u- 
nei epidemii de febră 
tifoidă. partizanii —

împreună cu răniții, cu 
bolnavii și cu popu
lația care părăsise te
ritoriul ocupat de hit- 
lerlști — incercuiți in 
valea riului Neretva, 
aveau o singură posi
bilitate de „salvare" : 
un pod, dar nu un pod 
oarecare, ci un pod la 
capătul căruia se aflau 
concentrate mari forțe 
inamice in aceste con
diții dramatice, Co
mandantul suprem al 
partizanilor a luat ho- 
tărirea la fel de dra-

cronica 
filmului

matică, surprinzătoare: 
distrugerea podului. 
Antlcipind o încercare 
disperată a partizani
lor de a sparge incer- 
zu rea intr-un alt punct 
al frontului, m spre 
nord, comandamentul 
fascist a deplasat in
tr-acolo unități ale 
sale ; Intr-o singuri 
noapte, Insă, improvi- 
zlnd de-a lungul po
dului distrus un alt 
pod, partizanii au izbu
tit să salveze răniții, 
bolnavii și populația 
strămutată, ieșind din
tr-o situație „fără ie
șire". Acesta este epi
sodul real petrecut pe 
riul Neretva. Acestea 
sint evenimentele dra
matice pe care regizo
rul Veliko Bulajici și-a 
propus să le evoce in 
monumentalul său 
film-omagiu dedicat 
eroismului, spiritului 
de abnegație al parti
zanilor iugoslavi.

Secvențele filmului 
sint, adesea, de un 
dramatism cutremură
tor. îndeosebi momen
tele de mare incerti
tudine, de panică și 
disperare, petrecute pe 
malurile Neretvei. Prin 
aruncarea podului in

aer, populația t;i vedea 
distrusă astfel și ulti
ma posibilitate de sal
vare. Regizorul, în
deosebi in această ul
timi parte a filmului, 
a reconstituit intlm- 
plările cu un remar
cabil simț al detaliului 
caracterologie : portre
tele umane au multă 
vigoare, din ampla 
frescă a mulțimii reți
nem chipuri și fapta 
deosebit de semnifica
tive. Firul epic al fil
mului este întrerupt, 
din loc in loc, de reve
latoare notații psiholo
gice : din acest film, 
cu impresionante des
fășurări de mase, reți
nem individualități 
marcante, personaje 
vii, convingătoare. La 
aceasta au contribuit, 
desigur, șl actorii. Re
gizorul Veliko Bula
jici a alcătuit, pentru 
„Bătălia de pe Neret
va", o distribuție inter
națională de răsunet 
din care amintim aici 
doar citeva nume : 
Serghei Bondarctuc, 
Anthony Damson, Kurt 
Jurgens, Silva Kos- 
eina, Vul Brynner, 
Hardy Kruger, Franco 
Nero, și... Orson Wel
les, alături de cunos
cuta actori iugoslavi 
(pe care i-am văzut și 
in „Kozara"), Milena 
Dravici, Liubișa Sa- 
mardzici, Bata Zivo- 
jinovici. Realiztnd a- 
cest film, cinematogra
fia iugoslavă (in cola
borare cu alte citeva 
case de filme străine), 
continuă o nobilă tra
diție : aceea de a a- 
duce pe ecran momen
te marcante din istoria 
de luptă a poporului, 
momente reprezenta
tive de pe răbojul ce
lui de-al doilea război 
mondial, de a aduce un 
elogiu patetic încăr
cat de ample semnifi- 
zații eroismului popu
lar. permanenței și ui- 
talității lui.

Călin CALIMAN

■ e b a ■
problemele de prevenire 
printr-o muncă administra
tivă, superficială. Practica 
a demonstrat că atragerea 
in activitatea acestor colec
tive a unor cadre cu înaltă 
calificare, organizarea de 
controale mixte, analizarea 
periodică a stadiului pazei 
contra incendiilor de către 
factorii de răspundere și 
luarea unor măsuri concre
te, cu o eficiență sporită, 
dau rezultate bune, scot 
obiectivele de sub perico
lul incendiilor.

Accelerarea procesului de

țiilor din I.A.S.-uri și 
C.A.P.-uri. a tuturor bunu
rilor materiale și, mai ales, 
a sectoarelor zootehnice și 
a bazelor furajare. O aten
ție sporită va trebui să se 
acorde in perioada ca
re urmează stringerii și 
depozitării recoltei de 
cereale, in așa fel ca 
nici un bob să nu cadă 
pradă flăcărilor. Pentru 
aceasta, trebuie puse la 
punct toate mașinile agri
cole și mijloacele de trans
port ce vor fi folosite Ia re
coltare și pregătite temei-

INCENDII DATORATE 
NEGLIJENTEI
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rile ce le au in »ubor- 
dine. Din acest punct 
de vedere, vor trebui să 
acționeze foarte hotărit or
ganele de resort din Minis
terul Agriculturii, Industri
ei Alimentare. Silviculturii 
și Apelor, Ministerul In
dustriei Lemnului. Ministe
rul Comerțului Interior, 
Ministerul Industriei U- 
șoare și Ministerul Ener
giei Electrice, ca și cele 
din cadrul UCECOM și 
CENTROCOOP, in unită
țile cărora neregulile și nu
mărul incendiilor se men
ține incă la un nivel destul 
de ridicat.

Se impune înlăturarea 
grabnică a aspectelor biro
cratice din munca unor co
misii tehnice oentru preve
nirea și stingerea incendii
lor, care tind să rezolve

ridicare la un nivel supe
rior a întregii economii 
obligă pe toți specialiștii 
din industrie, agricultură, 
institute de proiectare și de 
pe șantiere să acorde aten
ția cuvenită respectării nor
melor de pază contra in
cendiilor, atit la proiectare 
și în faza de șantier, cit și 
pe tot timpul exploatării 
întreprinderilor. Punerea o- 
biectivelor noi in funcțiune 
va trebui să coincidă ru 
luarea tuturor măsurilor 
menite să asigure secu
ritatea acestora împotriva 
incendiilor.

Intensificarea dezvoltării 
agriculturii, a mecanizării 
acesteia cere tuturor lu
crătorilor din unitățile 
acestui sector să manifeste 
o grijă sporită pentru apă
rarea împotriva incendiiloc 
a construcțiilor și instala-

nic spațiile de depozitare, 
inlăturindu-se cauzele ce 
ar putea duce la declanșa
rea unor incendii. Nu se va 
permite, sub nici un motiv, 
accesul in lanuri al mașini
lor agricole și de transport 
care nu au fost verificate 
și nu au prevăzute dispo
zitive pentru reținerea seîn- 
teilor produse de țevile de 
eșapament. Mecanizatorii, 
țăranii cooperatori, șoferii 
și toți cei ce vor lucra pe 
lanuri, pe arii de treier sau 
în silozuri și baze de recep
ție vor trebui să fie bine 
instruiți, explicîndu-ii-se ce 
au de făcut pentru apăra
rea recoltei de pericolul 
incendiilor.

De asemenea, în unitățile 
socialiste, instructajele fă
cute la angajare noilor sa- 
lariați, și. apoi, cele exe
cutate periodic la locurile

de muncă, prelucrarea și 
însușirea regimului general 
și specific P.C.I., desfășu
rarea unei intense activi
tăți de propagandă împo
triva incendiilor,, prin fo
losirea cit mai eficientă a 
tuturor mijloacelor și po
sibilităților de care dispu
nem sînt tot atîtea metode 
ce pot fi folosite pe scară 
largă.

Sarcini deosebit de im
portante revin comisiilor 
P.C.I. de la oomitetele exe
cutive ale consiliilor popu
lare și formațiilor civile de 
pompieri din localități. Pe 
baza cunoașterii condițiilor 
locale ooncrete, ele trebuie 
să treacă de îndată la lua
rea unor măsuri eficiente 
care să ducă la înlăturarea 
cauzelor de incendii, în 
special a celor ce se mani
festă mai frecvent. Comi
siile P.C.I. vor trebui sft 
sprijine și să îndrume mal 
mult formațiile, pentru a 
verifica cit mai bine obiec
tivei© locale și gospodăriile 
cetățenești din punct de 
vedere al prevenirii incen
diilor.

Sint necesare mai multe 
acțiuni care să fie inițiate 
și de către corpul didactic 
și de organizațiile pionie
rești, in scopul educării co
piilor de virstă preșcolară 
sau din clasele mici pentru 
a nu se juca cu focul și 
produce incendii.

Toate acestea se cer a fi 
coroborate cu exigența spo
rită din partea organelor 
în drept să constate și sft 
sancționeze, conform H.C.M. 
2 285/1969, contravențiile la 
normele de prevenire și de 
stingere a incendiilor. Fată 
de cei care încalcă preve
derile actelor normative, 
care mai dovedesc negli
jență și indiferentă în asi
gurarea pazei contra incen
diilor. nu ni nd astfel în pe
ricol viața lor și a celor 
din jur. nreeiun și avutul 
personal si obstesc. trebuie 
să s» manifeste, in limita 
strictă a lo»’!, fermitate și 
intransigență.
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Proiect LEGE
cu privire la organizarea și conducerea

unităților economice de stat
Consiliul de Miniștri a elaborat proiectul de lege cu 

privire la organizarea șl conducerea unităților econo
mice de stat.

Potrivit practicii democratice promovate în mod 
consecvent de conducerea partidului nostru de a con
sulta masele largi în problemele hotârîtoare ale vieții 
economice, politice și sociale ale țării, acest proiect de 
lege este supus dezbaterii publice pentru a da posibili
tate conducătorilor unităților economice, membrilor co
mitetelor de direcție și ai consiliilor de administrație, ai 
organelor sindicale, specialiștilor, tuturor oamenilor 
muncii din întreprinderi și instituții de a-și aduce contri
buția la îmbunătățirea și definitivarea lui.

w Observațiile, propunerile și sugestiile se vor trimite, 
pînă la 20 iunie 1971, comisiilor economice județene. 
Ministerului Muncii, Consiliului Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor, presei centrale șl locale.

în ansamblul măsurilor de perfec
ționare a vieții economice și sociale 
din țara noastră — adoptate pe baza 
hotărârilor Conferinței Naționale din 
1967 și ale Congresului al X-lea al 
partidului — un loc de seamă ocupă 
delimitarea mai bună a rolului în
treprinderii, constituirea centralelor 
industriale, extinderea atribuțiilor u- 
nităților lucrative, promovarea con
secventă a principiilor muncii și con
ducerii colective în economie.

întreprinderile, unități economice 
de bază în care se desfășoară pro
ducția de bunuri materiale, asigură 
executarea ritmică și integrală a sar
cinilor planificate, folosirea comple
tă a capacităților productive, moder
nizarea proceselor tehnologice, gos
podărirea judicioasă a mijloacelor 
materiale și bănești. Desfășurîndu-și 
activitatea în cadrul centralelor sau 
aparținînd direct de ministere, dc 
alte organe centrale și consilii popu
lare, întreprinderilor li se asigură ca
drul necesar pentru a acționa ope
rativ și eficient în realizarea pro
ducției și pentru obținerea unei e- 
ficiențe maxime.

Centralele industriale șl celelalte 
unități asimilate se constituie pe 
principiul concentrării orizontale sau 
verticale a producției și reunesc, în 
mari unități economice, în raport de 
specificul proceselor tehnologice, am
plasarea geografică și alți factori e- 
conomicl, Întreprinderi , cu profil a- 
propiat sau din ramuri conexe. Ele 
au sarcina de a dezvolta specializa
rea și cooperarea în producție între 
unitățile componente, de a organiza 
executarea în mod centralizat a ac

CAPITOLUL I

ORGANIZAREA Șl FUNCTIONAREA 
ÎNTREPRINDERILOR

Art. 1. întreprinderea este unitate 
de bază a producției și are ca obiect 
de activitate, în funcție de specific, 
producerea de bunuri, executarea de 
lucrări, prestarea de servicii, aprovi
zionarea și desfacerea produselor.

întreprinderea este unitate econo
mică cu autonomie în gospodărirea 
xondurilor în scopul folosirii întregu
lui potențial economic ; răspunde față 
de organul căruia îi este subordonată 
de îndeplinirea planului și a indica
torilor economici și financiari.

Art. 2. întreprinderile se organi
zează și funcționează pe principiul 
gestiunii economice. întreprinderile 
au personalitate juridică pe care o 
exercită de la data înregistrării lor la 
Ministerul Finanțelor sau, în cazul 
celor de subordonare locală, la orga
nele financiare județene și al muni
cipiului București.

întreprinderile au plan propriu, co
respunzător activității pe care o des
fășoară, parte integrantă a planului 
de stat, încheie bilanț, au cont la 
bancă, beneficiază de credite bancare, 
au relații economice și financiare cu 
alte unități.

Art. 3. întreprinderile aparțin di
rect de ministere, alte organe cen
trale ale administrației de stat, con
silii populare sau de centrale, potrivit 
actului lor de înființare. Prin actul 
de înființare a întreprinderii se sta
bilesc obiectul activității, denumirea 
și sediul principal.

întreprinderile de Interes republi
can se înființează prin hotărîri ale 
Consiliului de Miniștri ; întreprinde
rile de interes local se înființează 
prin hotărîri ale consiliilor populare.

Desființarea întreprinderilor, modi
ficarea obiectului activității, denumi
rii și sediului se fac de către organele 
care au în competență înființarea 
lor.

Art. 4. întreprinderile se înzes
trează la înființare cu fonduri fixe și 
se dotează cu mijloace circulante pro
prii, necesare desfășurării activității 
lor.

Fondurile fixe nu pot fi înstrăinate, 
Ipotecate sau gajate și nu pot fi ur
mărite pe nici o cale și în temeiul 
nici unui titlu.

Fondurile fixe devenite disponibi
le, aflate în stare de funcționare ori 
uzate, se transferă, se valorifică sau 
se lichidează, după caz, potrivit legii.

Dotarea cu mijloace circulante se 
face de către ministere, alte organe 
centrale ale administrației de stat 
sau comitetele executive ale consi
liilor populare județene și al muni
cipiului București, după caz, din 
fondurile înscrise în bugetul de stat, 
cu avizul Ministerului Finanțelor, 
respectiv al organelor financiare lo
cale.

Mijloacele circulante, cu excepția 
mijloacelor bănești, nu pot fi urmă
rite pentru nici un fel de creanțe.

Creșterile de mijloace circulante de 
la un an la altul se acoperă in cursul 
perioadei de plan prin credite banca
re, rambursabile din resursele pre
văzute în acest scop.

Mijloacele circulante se utilizează 
In cadrul normativului total aprobat 
pe ramuri de activitate. Disponibili- 
ttțlle de fonduri bănești ce apar în 

tivităților de cercetare, proiectare, 
pregătire și realizare a investițiilor, 
de aprovizionare tehnico-materială și 
desfacere, precum și alte activități 
care se justifică din punct de ve
dere economic.

Colectivul fiecărei unități econo
mice de stat administrează o parte 
a avuției naționale a întregului po
por. în dubla lor calitate de pro
ducători și proprietari, oamenii mun
cii poartă răspunderea în fața so
cietății pentru modul cum sînt uti
lizate fondurile materiale și finan
ciare încredințate, au îndatorirea de 
a se preocupa neîncetat de asigura
rea bunului mers al unității în care 
lucrează.

în cadrul măsurilor de perfecțio
nare a organizării și conducerii eco
nomiei, constituirea organelor de con
ducere colectivă, — comitetele de di
recție, consilii de administrație, insti- 
tuționalizarea adunărilor generale 
ale salariaților — asigură ridica
rea la un nivel superior a mun
cii de conducere, in concordan
ță cu exigențele actuale ale pro
gresului economic, contribuie la adîn- 
cirea democrației socialiste, creează un 
cadru corespunzător pentru partici
parea directă a maselor la conducerea 
vieții economice, a întregii opere de 
făurire a societății socialiste multila
teral dezvoltate în România.

Pentru a preciza atribuțiile și mo
dul de organizare a unităților econo
mice de stat, competențele' și răspun
derile organelor de conducere colec
tivă din întreprinderi și centrale, 
precum și rolul adunărilor generale 
ale salariaților, Marea Adunare Na
țională adoptă prezenta lege : 

cursul executării planului la unele 
elemente ale normativului mijloace
lor circulante pot fi folosite pentru 
acoperirea unor nevoi suplimentare 
temporare la alte elemente.

Art. 5. întreprinderile subordonate 
ministerelor, celorlalte organe cen
trale ale administrației de stat și 
consiliilor populare au relații directe 
cu bugetul de stat. întreprinderile 
din cadrul centralelor realizează re
lațiile cu bugetul de stat prin inter
mediul centralei din care fac parte ; 
ele efectuează direct vărsămintele 
reprezentind impozitul pe circulația 
mărfurilor și alte venituri cuvenite 
bugetului de stat.

Art. 6. Beneficiile aprobate prin 
planul financiar al întreprinderilor 
se repartizează, potrivit legii, pen
tru : nevoi financiare privind pro
ducția Și investițiile ; vărsăminte la 
bugetul de stat sau la dispoziția 
centralei, în funcție de subordona
rea întreprinderii ; constituirea fon
dului de premiere, precum și pentru 
alte destinații legale.

Beneficiile obținute peste plan, ră
mase după acoperirea nevoilor fi
nanciare proprii, potrivit legii, se re
partizează în funcție de subordona
rea întreprinderilor, la bugetul de 
stat isau la centrală.

Art. 7. întreprinderea constituie la 
dispoziția sa în condițiile legii ur
mătoarele fonduri :

— fondul pentru efectuarea de mo
dernizări, îmbunătățiri ale tehnolo
giei producției, precum și pentru lu
crări de reparații capitale, în afara 
celor planificate a se executa din 
cheltuielile de producție sau circula
ție, în limita unei cote de pînă la 
25 la sută din amortizarea aferentă 
fondurilor fixe utilizate după expi
rarea duratei de serviciu normate ;

— fondul pentru tehnica nouă ;
— fondul de premiere pentru acor

dare de premii anuale, premii pen
tru economii de materii prime, ma
teriale și forță de muncă, pentru 
depășirea sarcinilor de export și re
ducerea importurilor, precum și pre
mii pentru realizări deosebite în 
cursul anului ;

— fondul pentru efectuarea unor 
lucrări de Investiții sociale : locuin
țe, creșe, cămine, cantine, dispensare 
și altele similare, din beneficiile 
peste plan ale anului anterior, în ca
drul cotelor stabilite prin planurile 
anuale ; pentru întreprinderile din 
cadrul centralelor fondul se consti
tuie la nivelul centralei ;

— alte fonduri prevăzute de dis
pozițiile legale.

Ari. 8. întreprinderea beneficiază 
de fonduri repartizate de organul că
ruia îi este subordonată, din cele ce 
se constituie centralizat la nivelul 
acestuia.

ATRIBUȚII
Art. 9. în domeniul planificării și 

controlului îndeplinirii sarcinilor de 
plan, întreprinderea are următoarele 
atribuții principale :

a) elaborează planul cincinal și 
planurile anuale îmbunătățite, pentru 
întreaga sa activitate, asigurlnd folo

sirea maximă a tuturor capacităților 
de producție și a celorlalte resurse 
pe care le are la dispoziție și ținind 
seama de posibilitățile de asigurare 
a materiilor prime și materialelor 
necesare, precum și de desfacerea 
produselor realizate atit pe piața in
ternă cit și la export ; elaborează 
studii de prognoză privind dezvolta
rea în perspectivă ; planul astfel 
elaborat se corelează cu prevederile 
planului de stat de dezvoltare a ra
murilor și a economiei naționale in 
ansamblul său, de către organul ie
rarhic superior și se aprobă de con
ducerea colectivă a acestuia ;

b) asigură relații de cooperare cu 
alte unități economice ;

c) urmărește și răspunde de înde
plinirea ritmică și integrală a pla
nului și raportează periodic organului 
căruia îi este subordonată asupra 
realizării acestuia ;

d) organizează evidența capacități
lor de producție, controlează modul 
de folosire a lor și ia măsuri pentru 
creșterea gradului de utilizare a 
acestora.

Art. 10. In domeniul cercetării- 
dezvoltării, întreprinderea are urmă
toarele atribuții principale :

A. Cercetare și proiectare
a) elaborează planul propriu de 

cercetare și proiectare, precum și pla
nul tehnic ; face propuneri pentru 
temele de cercetare care să fie cu
prinse în planul de stat ;

b) elaborează studii, cercetări, do
cumentații și proiecte pentru dezvol
tarea produselor, dezvoltarea și mo
dernizarea utilajelor, reutilări, ex
tinderi de capacități de producție, 
perfecționarea proceselor tehnologice, 
introducerea de metode și procedee 
noi, introducerea in fabricație a unor 
materiale noi, înlocuirea de mate
riale deficitare ; ia măsuri pentru a- 
plicarea acestora ;

c) aplică în producție și urmărește 
rezultatul valorificării studiilor și 
cercetărilor științifice proprii și a 
celor primite de la organul ierarhic 
superior ;

d) organizează laboratorul de cer
cetare uzinală și colaborează cu uni
tăți de cercetare și cu institute de 
învățămint superior pentru realizarea 
temelor proprii de cercetare ;

e) organizează activitatea de in- 
venții-inovații ; elaborează proiec
te de standarde, norme interne, 
prospecte și instrucțiuni de folosire 
pentru produsele care intră în no
menclatura sa.

B. Investiții și conȘtrocții
a) elaborează planul de investiții 

și de finanțare și creditare a aces
tora ;

b) asigură în termen documenta
țiile tehnico-economice necesare pen
tru realizarea investițiilor ;

c) stabilește indicatorii tehnico-eco- 
nomici pentru investiții, în limita 
competențelor acordate ;

d) încheie contracte de antrepriză 
pentru executarea lucrărilor de in
vestiții ; organizează executarea de 
lucrări în regie proprie ;

e) încheie contracte și întocmește, 
In colaborare cu furnizorii, grafice 
pentru livrarea utilajelor, corelate cu 
termenele de punere în funcțiune a 
investițiilor ;

f) urmărește realizarea resurselor 
proprii destinate finanțării investi
țiilor ;

g) urmărește realizarea obiective
lor de investiții și răspunde de pu
nerea în funcțiune la termen a noi
lor capacități și de realizarea inte
grală a indicatorilor tehnico-econo- 
mici aprobați ; organizează și aprobă 
potrivit competențelor stabilite re
cepția lucrărilor de investiții.

C. Organizarea producției
și a muncii

a) asigură organizarea pe baze ști
ințifice a activității de conducere, ia 
măsuri pentru introducerea metode
lor moderne în acest domeniu, in 
care scop efectuează studii privind 
perfecționarea structurii organizato
rice, raționalizarea sistemului infor
mațional și introducerea treptată a 
metodelor moderne de calcul, elabo
rarea și perfecționarea regulamen
telor de organizare și funcționare ;

b) ia măsuri pentru organizarea 
științifică a producției, elaborează . 
studii privind organizarea proceselor 
de producție, organizarea judicioasă 
a activităților auxiliare, perfectio
narea metodelor de fabricație și asi
gură extinderea și generalizarea a- 
cestora ;

c) asigură îmbunătățirea continuă 
a organizării și normării muncii și 
elaborează normative și norme uni
ficate specifice domeniului său de 
activitate ;

d) elaborează planul de normare 
a muncii și ia măsuri pentru înde
plinirea lui, asigurînd aplicarea nor
melor fundamentate științific la toate 
activitățile și categoriile de personal 
și stabilește măsuri pentru ridicarea 
nivelului calitativ al acestora ;

e) stabilește programul de măsuri 
pentru îndeplinirea sarcinii planifi
cate de creștere a productivității 
muncii și asigură aplicarea acestuia 
în scopul utilizării eficiente a resur
selor de care dispune.

Art. 11. în domeniul producției, în
treprinderea are următoarele atribu
ții principale :

a) organizează și răspunde de în
deplinirea planului de producție în 
condiții de eficiență ridicată, prin fo
losirea completă a capacităților de 
producție și utilizarea rațională a 
forței de muncă și a timpului de 
lucru ;

b) elaborează documentația de pre
gătire tehnică a producției ; asigură 
aplicarea unor metode moderne de 
pregătire — programare — lansare 
și urmărire a producției ;

c) asigură realizarea ritmică a pro
ducției pe baza programelor proprii 
de fabricație ;

d) stabilește lucrările de mică me
canizare, asigură documentațiile și 
realizarea lor ;

e) stabilește măsuri pentru reali
zare* de produse de calitate supe

rioară, organizează controlul tehnic 
al calității pe faze de fabricație, a- 
sigură documentații tehnice pentru 
realizarea de produse noi și moder
nizarea celor existente ;

f) asigură reducerea Consumurilor 
specifice, optimizarea stocurilor de 
valori materiale, reducerea cheltu
ielilor neeconomicoase din activita
tea proprie și creșterea rentabilității 
produselor ;

g) asigură funcționarea, folosirea 
rațională, întreținerea, repararea și 
modernizarea mijloacelor de produc
ție ;

h) asigură alimentarea cu energie, 
aburi a procesului de producție 
și ia măsuri pentru folosirea rațio
nală a instalațiilor termo-energetice 
și utilizarea eficientă a combustibi
lului și energiei ;

i) asigură aplicarea normelor de 
protecția muncii în vederea preveni
rii accidentelor de muncă și a îm
bolnăvirilor profesionale, precum și 
măsurile suplimentare necesare, în 
raport cu condițiile specifice din uni
tate ; întocmește progamul lucrărilor 
de protecția muncii și asigură înde
plinirea lui.

Art. 12. în domeniul comercial, în
treprinderea are următoarele atribu
ții principale :

A. Aprovizionare 
tehnică-materială

a) elaborează necesarul produselor 
de aprovizionat și încheie contracte 
economice de lungă durată, anuale 
sau pe perioade mai mici, urmărește 
și răspunde de realizarea lor ;

b) elaborează normele de consum 
pentru materii prime, materiale, 
combustibil și energie, încadrîndu-se 
în normele obligatorii stabilite pe e- 
conomle ; ia măsuri pentru respecta
rea normelor aprobate ;

c) asigură aprovizionarea ritmică 
cu materii prime, materiale, combus
tibili și energie ;

d) propune organului căruia îi este 
subordonată fondurile valutare nece
sare importurilor și elaborează fișele 
tehnice pentru importul departamen
tal ;

e) elaborează propuneri de norme 
de stoc pentru materii prime, mate
riale, combustibili ; ia măsuri pentru 
preîntimpinarea formării de stocuri 
supranormative ;

f) organizează recepția, depozita
rea, conservarea și transportul mate
riilor prime, materialelor, semifabri
catelor și produselor.

B. Desfacere
a) participă la prospectarea piețe

lor în vederea cunoașterii necesită
ților de consum pentru produsele din 
profilul său de activitate ;

b) încheie contracte economice de 
lungă durată anuale sau pe perioade 
mai scurte pentru desfacerea produ
selor sale și asigură portofoliul de 
comenzi necesar ; realizează sarcini
le de export date de centrală sau mi
nister, după caz ;

c) asigură reclama și prezentarea 
produselor ; elaborează și difuzează 
cataloage comerciale ;

d) exercită atribuțiile șl răspunde 
de îndeplinirea sarcinilor ce-i revin 
— potrivit legii — în calitate de co
ordonator de balanțe ;

e) participă la expoziții, demon
strații practice și tîrguri în țară și în 
străinătate pentru produsele pe care 
le realizează : \

f) organizează urmărirea în exploa
tare a instalațiilor și a utilajelor, pre
cum și activitatea de „service" potri
vit clauzelor contractuale ;

g) răspunde de rezolvarea reclama- 
țiilor referitoare la calitatea produc
ției, ambalaje. termene de livrare 
sau alte condiții prevăzute tn con
tractele economice interne și exter
ne.

Art. 13. în domeniul financiar-con- 
tabil, întreprinderea are următoarele 
atribuții principale :

a) elaborează planul financiar de 
perspectivă și anual, pe baza anali
zelor și studiilor proprii, precum și 
a orientărilor primite de la organul 
căruia îi este subordonată ; după a- 
probare, răspunde de îndeplinirea 
planului financiar ;

b) asigură efectuarea la termen și 
în cuantumul stabilit a vărsăminte- 
lor cuvenite bugetului de stat sau 
organului ierarhic superior, după caz;

c) elaborează propuneri pentru 
proiectele planului de credite și de 
casă ; pentru nevoi suplimentare 
poate solicita credite la unitatea 
bancară la care are cont ;

d) efectuează studii și analize cu 
privire la eficiența fondurilor de 
producție, evoluția acumulărilor bă
nești, a structurii cheltuielilor mate
riale, a stocurilor de valori materiale 
și a altor indicatori financiari ;

e) face inventarierea bunurilor pa
trimoniale și valorifică rezultatele 
inventarierii ;

f) organizează și exercită controlul 
financiar preventiv și controlul ges
tionar de fond asupra gospodăririi 
mijloacelor materiale și bănești :

g) stabilește, în condițiile legii, 
prețuri și tarife pentru produse, lu
crări 6au prestări de servicii ;

h) efectuează recalcularea periodi
că a normativelor mijloacelor circu
lante și ia măsuri pentru accelerarea 
vitezei de rotație a acestora ; urmă
rește situația stocurilor de valori ma
teriale și ia măsuri pentru încadrarea 
în normativul total al mijloacelor 
circulante ;

i) organizează și oonduoe contabili
tatea ; întocmește bilanțul contabil 
și situația principalilor indicatori 
economico-financiari ;

j) stabilește, potrivit legii, trecerea 
pe seama cheltuielilor de producție a 
lipsurilor de valori materiale consta
tate la inventariere peste normele 
legale. în cazurile în care acestea nu 
se datoresc vinei cuiva, precum și 
scăderea din contabilitate a oricăror 
altor pagube.

Art. 14. în domeniul activității de 
personal. întreprinderea are urmă
toarele atribuții principale :

a) organizează orientarea, selecțio
narea, încadrarea și promovarea per
sonalului potrivit cerințelor stabilite 
pentru fiecare loc de muncă ; asigură 
evidenta cadrelor ; ia măsuri pentru 
aplicarea unor criterii obiective de 
apreciere anuală a «alariatilor In 

scopul repartizării și utilizării judi
cioase a acestora ;

b) stabilește necesarul de cadre în 
perspectivă, pe specialități ; .

c) întocmește planul propriu de 
pregătire a cadrelor cu și fără parti
cipare în producție ; organizează pre
gătirea cadrelor prin cursuri de cali
ficare, școli profesionale, ucenicie la 
locul de muncă, școli de maiștri și 
altele, pe baza planului de școlari
zare și in limita fondurilor alocata 
prin plan ; colaborează cu instituțiile 
de învățămînt superior ; organizează 
și urmărește practica în producție a 
elevilor și studenților ;

d) organizează perfecționarea pre
gătirii lucrătorilor prin instruire la 
locul de muncă, cursuri organizate 
in unitate, studiu individual, stagii 
de practică sau prin alte forme ce se 
desfășoară în afara unității, atit in 
domeniul tehnologic, cit și în pro
bleme de conducere și organizare ;

e) asigură baza materială, dotarea 
unităților școlare si cadrele didactice 
de specialitate necesare ;

f) asigură aplicarea principiilor 
generale privind salarizarea și per
fecționarea formelor de stimulare 
materială a tuturor salariaților, atit 
în ceea ce privește legarea mai strîn- 
să a retribuției lor de rezultatele ob
ținute de fiecare în parte, cit și de 
rezultatele de ansamblu obținute ;

g) ia măsuri pentru organizarea

CAPITOLUL II

ORGANIZAREA Șl FUNCTIONAREA 
CENTRALELOR

Art. 16. Centrala este o unitate e- 
conomică autonomă, de producție, 
care cuprinde mai multe întreprin
deri, fabrici, uzine, exploatări, șan
tiere de construcții-montaj, secții și 
alte unități de producție ; ea poate 
avea în componența sa și unități de 
cercetare, proiectare, comerț exterior, 
aprovizionare, desfacere, prelucrare 
automată a datelor, pregătire și per
fecționare a cadrelor, prestări de 
servicii sau alte unități necesare în
deplinirii sarcinilor ce îi revin ; cen
trala asigură conducerea nemijlocită 
a întreprinderilor subordonate și a 
celorlalte unități din componența sa.

Centrala se constituie, de regulă, 
pe structura unei mari întreprinderi ; 
gruparea unităților în centrale se face, 
în principal, pe baza criteriului omo
genității produselor și al tehnologii
lor de fabricație, al cooperării, al in
tegrării pe baza unor produse fini
te sau în funcție de amplasarea te
ritorială a unităților componente.

Art. 17. Centralele industriale sau 
alte unități asimilate acestora — 
combinate, trusturi, grupuri de în
treprinderi, de fabrici sau de uzine 
— denumite în prezenta lege centra
le, se organizează și funcționează pe 
principiul gestiunii economice.

Art. 18. Centralele au personalita
te juridică, pe care o exercită de la 
data înregistrării lor la Ministerul 
Finanțelor sau, în cazul celor de sub
ordonare locală, la organele finan
ciare județene și al municipiului 
București.

Centralele sînt titulare de plan 
pentru indicatorii ce le sînt repar
tizați de ministere, celelalte organe 
centrale ale administrației de stat și 
consiliile populare județene și al mu
nicipiului București și răspund față 
de acestea de îndeplinirea planului și 
de situația economică-financiară a 
întregii activități. Ele încheie bilanț, 
au cont Ia bancă, beneficiază de cre
dite bancare, au relații economice și 
financiare cu alte unități, precum și 
cu beneficiari și furnizori străini.

Art. 19. Centralele sînt subordona
te ministerelor, celorlalte organe cen
trale ale administrației de stat sau 
consiliilor populare județene și al 
municipiului București.

Centralele subordonate ministere
lor și celorlalte organe centrale ale 
administrației de stat — unități de 
interes republican — se înființează 
prin hotăriri ale Consiliului de Mi
niștri ; centralele subordonate con
siliilor populare județene și al mu
nicipiului București — unități de in
teres local — se înființează de către 
acestea, cu aprobarea Consiliului de 
Miniștri.

Prin actul de înființare a centra
lei se stabilesc denumirea, obiectul 
activității și sediul principal.

Desființar;ea centralelor, modifica
rea denumirii, obiectului activității 
și sediului se fac de către organele 
care au în competență înființarea 
lor.

Art. 20. Centralele se Înzestrează 
la înființare cu fonduri fixe și se do
tează cu mijloace circulante proprii, 
necesare desfășurării activității la 
nivelul lor.

Prevederile art. 4 al prezentei legi 
referitoare la fondurile fixe și mij
loacele circulante se aplică și pen
tru centrale.

Art. 21. Centralele au relații di
recte cu bugetul de stat.

Art. 22. Beneficiile aprobate prin 
planurile financiare ale centralelor 
se repartizează, potrivit legii, pentru 
acoperirea unor nevoi financiare ale 
unităților în subordine, finanțarea in
vestițiilor centralizate, vărsăminte 
la buget, constituirea fondului pen
tru investiții necentralizate și a fon
dului de rezervă, precum și pentru 
alte destinații legale.

Beneficiile peste plan preluate de 
la unitățile componente se reparti
zează pentru constituirea fondului de 
investiții sociale sau pentru alte des
tinații legale, iar diferența se varsă 
la bugetul de stat, în condițiile pre
văzute de lege.

Art. 23. Centrala constituie la dis
poziția sa, potrivit legii, fondul pen
tru finanțarea investițiilor centrali
zate, prin prelevări de la unitățile 
componente din : fondul de amorti
zare, beneficii și din alte resurse des
tinate investițiilor.

Art. 24. Centrala constituie la dis
poziția sa un fond pentru investiții 
necentralizate alimentat din :

a) beneficii, în cote anuale dife
rențiate în funcție de nivelul renta
bilității planificate pentru activitatea 

activității de apărare a eecretulul de 
stat ;

h) ia măsuri pentru îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și folosirea na
țională a forței de muncă ;

i) stabilește măsuri pentru înfiin
țarea de cantine, creșe, grădinițe, 
spații de cazare, rezolvarea proble
melor de asistență medicală, precum 
și de asigurare a bazei materiale ne
cesare acțiunilor cultural-sportive.

Art. 15. întreprinderile din cadrul 
centralelor exercită în întregime a- 
tribuțiile din domeniul de producție, 
precum și parțial atribuțiile cores
punzătoare celorlalte domenii, care 
nu se justifică din punct de vedere 
economic să se realizeze în mod cen
tralizat. Atribuții cum sînt cele pri
vind cercetarea, proiectarea, investi
țiile, aprovizionarea și desfacerea, 
pregătirea și perfecționarea cadrelor 
în unități special constituite se exer
cită, de regulă. în mod centralizat, de 
către centrale în folosul tuturor uni
tăților componente. Centrala va sta
bili pentru fiecare întreprindere din 
componenta ei. pe bază de criterii 
economice, ținind seamă de factori 
de influență specifici, limitele în care 
atribuțiile prevăzute la capitolul I 
pentru Întreprinderi se exercită de 
către acestea și respectiv atribuțiile 
ce se realizează în mod centralizat 
la nivelul centralei.

de bază stabilite anual prin bugetul 
de stat ;

b) amortizarea aferentă fondurilor 
fixe a căror durată normată de ser
viciu a expirat, în cotă anuală de pînă 
la 15 Ia sută.

Fondul prevăzut la alineatele pre
cedente se folosește pentru :

— investiții necentralizate produc
tive de mare urgență, cum sînt cele 
destinate modernizării utilajelor și 
instalațiilor existente, achiziționării 
de aparate de măsură și control, îm
bunătățirii tehnologiei producției, eli
minării de locuri înguste, completă
rilor de utilaje în spații existente, 
îmbunătățirii condițiilor de muncă, 
amenajării și dezvoltării de spații 
comerciale și depozite, dezvoltării 
secțiilor de prestări de servicii ;

— investiții social-culturale, inclu
siv construcții de locuințe ;

— rambursarea ratelor restante 
din creditele acordate pentru necon- 
stituirea resurselor destinate finanță
rii investițiilor la nivel planificat, 
precum și a celor din credite acordate 
pentru investiții centralizate înscrise 
în planul de stat, nerambursate pînă 
la sfîrșitul anului din resursele pre
văzute în acest scop ;

— alte destinații stabilite prin dis
poziții legale.

Sumele rămase nefolosite se repor
tează în anul următor și se utilizează 
cu aceeași destinație.

Art. 25. Centrala constituie la dis
poziția sa un fond pentru efectuarea 
de modernizări, îmbunătățiri ale teh
nologiei producției, precum și pentru 
lucrări de reparații capitale în afara 
celor planificate a se executa din 
cheltuielile de producție sau circu
lație, în limita unei cote pînă la 25 
la sută din amortizarea aferentă fon
durilor fixe utilizate după expirarea 
duratei de serviciu normate, la alte 
unități componente decît cele prevă
zute la art. 1.

Art. 26. Centrala constituie din be
neficiile planificate un fond de re
zervă ce se determină prin aplicarea 
unei cote anuale de 1 la sută la va
loarea mijloacelor circulante proprii.

Fondul de rezervă se folosește pen
tru : acoperirea temporară a unor 
nevoi financiare urgente ; acoperirea 
unor cheltuieli de reprezentare și 
protocol ; rambursarea creditelor 
pentru creșteri de mijloace circulan
te, în cazul nerealizării planului de 
beneficii din cauze neimputabile ; a- 
coperirea unor eventuale pierderi de 
mijloace circulante proprii ; rambur
sarea ratelor restante din creditele 
acordate pentru neconstituirea resur
selor destinate finanțării investițiilor 
la nivel planificat, precum și cele 
din credite acordate pentru investiții 
centralizate înscrise în planul de stat 
nerambursate pînă la sfîrșitul anului 
din resursele prevăzute în acest scop.

Fondul de rezervă neutilizat de 
centrală în cursul unui an se repor
tează în anul următor.

Art. 27. în vederea realizării pla
nului de dezvoltare a tehnicii noi, 
centrala constituie, potrivit legii, fon
dul pentru tehnica nouă.

Art. 28. Centrala poate constitui, 
în condițiile legii, o rezervă în ca
drul fondurilor valutare alocate pen
tru satisfacerea unor nevoi urgente 
de import.

Art. 29. Pentru stimularea salaria
ților In realizarea și depășirea sar
cinilor de plan, centrala poate acor
da. potrivit legii, premii anuale, pre
mii pentru economii de materii pri
me, materiale și forță de muncă, 
premii pentru depășirea sarcinilor de 
export și reducerea importurilor, 
precum și premii pentru realizări 
deosebite în cursul anului.

De asemenea se poate constitui, 
la dispoziția conducerii centralei, un 
fond de premiere din beneficiile, 
planificate, în limita unei cote de 
0,05 la sută calculată la fondul de 
salarii planificat anual pe total cen
trală ; din acest fond se pot acorda 
premii în cursul anului salariaților 
care au obținut rezultate deosebite, 
cu excepția directorului general și 
a directorilor pe funcțiuni din cen
trală.

Art. SO. Din beneficiile peste plan, 
ale anului anterior, centrala poate 
preleva o cotă pentru efectuarea 
unor lucrări de investiții sociale — 
locuințe, creșe, cămine, cantine, dis
pensare și altele similare — în con
dițiile prevăzute în planurile anuale.

ATRIBUȚII
Art. 31; în domeniul planificării 

fi controlului îndeplinirii sarcinilor 

de plan, centrala ara următoarele 
atribuții principale :

a) elaborează planul cincinal și 
planurile anuale îmbunătățite, in 
vederea asigurării economiei cu 
produsele și prestațiile care intră în 
profilul ei de activitate ; in acest 
scop analizează potențialul tehnic și 
economic al unităților componente, 
soluțiile pentru creșterea eficienței 
producției, investițiilor, exportului, 
sporirea productivității muncii și fo
losirea rațională a forței de muncă, 
precum și alte elemente care defi
nesc laturile cantitative și calitative 
ale întregii activități economice la 
care se referă propunerile de plan ; 
planul astfel elaborat se corelează 
cu prevederile planului de stat de 
dezvoltare a ramurilor și a econo
miei naționale în ansamblul său, de 
către organul ierarhic superior și se 
aprobă de conducerea colectivă a 
acestuia ; desfășoară după aprobarea 
planului de stat, planul propriu pe 
unitățile componente ;

b) stabilește planul de cooperare 
între unitățile componente ; urmăreș
te și ia măsuri pentru îndeplinirea 
acestuia ; asigură relațiile de coope
rare cu alte centrale industriale ;

c) urmărește și răspunde de reali
zarea ritmică și integrală a planului 
pe ansamblul centralei și pe fiecare 
unitate componentă ; ia măsuri pen
tru respectarea disciplinei de plan, 
financiare și contractuale și pentru 
rezolvarea operativă a problemelor 
ce apar pe parcursul executării pla
nului ;

d) constituie o rezervă de plan la 
fondul de salarii de pînă la 1,5 la 
sută din fondul de salarii total a- 
probat pe centrală ; pentru activită
țile sezoniere și de construcțil- 
montaj rezerva poate fi de pînă la 
2 la sută din fondul de salarii apro
bat trimestrial. în mod corespunză
tor se constituie rezervă de plan și 
la numărul de salariați;

e) modifică, pe ansamblul centra
lei, eșalonarea trimestrială a indi
catorilor de muncă și salarii, stabiliți 
de organul căruia îi este subordonată, 
cu pină la 2 la sută din fondul de 
salarii aprobat pe trimestrul respec
tiv, cu respectarea indicatorilor de 
muncă și salarii planificați pe între
gul an ;

f) organizează evidența capacități
lor de producție, pe centrală și pe 
unitățile componente, controlează 
modul de folosire șl ia măsuri pen
tru creșterea gradului de utilizare a 
acestora.

Art. 32, în domeniul cercetărîl-dez- 
voltării, centrala are următoarele a- 
tribuții principale :

A. Cercetare și proiectare
a) elaborează planul de cercetare 

și de valorificare a cercetărilor în
cheiate, precum și planul de proiec
tare și planul tehnic și răspunde do 
realizarea lor ; face propuneri pentru 
temele de cercetare care să fie cu
prinse în planul de stat ;

b) elaborează prognoze șl studii 
pentru dezvoltarea centralei în an
samblu și a unităților componente, în 
vederea specializării acestora, a con
centrării producției și a tipizării pro
duselor și subansamblelor ; avizează 
studiile privind direcțiile de dez
voltare și profilul întreprinderilor 
componente, elaborate de acestea ;
I c) asigură cooperarea tehnico-ști- 
înțifică cu unități din străinătate șl 
încheie convenții cu acestea. In li
mita competentelor stabilite ;

d) organizează și îndrumă activita
tea de proiectare, ia măsuri pentru 
utilizarea proiectelor tip, directive și 
refolosibile ;

e) organizează activitatea de cer
cetare și face cercetări pe bază de 
contracte pentru alte unități, pentru 
produse și procedee tehnologice noi;

f) întocmește studiul comparativ 
de oferte pentru importuri complexe 
și propune opțiunea sa ;

g) elaborează sau, după caz, orga
nizează elaborarea de studii pentru 
asimilarea produselor noi din profi
lul centralei, precum și pentru mo
dernizarea și ridicarea nivelului teh- 
nic-calitativ al produselor ; ia mă
suri pentru punerea în fabricație a 
produselor nou asimilate ;

h) organizează elaborarea de stu
dii privind perfecționarea tehnologii
lor, pentru introducerea în fabricație 
a unor materiale noi de calitate su
perioară și cu eficiență sporită, Înlo
cuirea de materiale deficitare ; asi
gură introducerea și extinderea pro
cedeelor tehnologice noi și de mare 
productivitate ; ia măsuri pentru ex
tinderea mecanizării și automatizării 
producției, modernizarea utilajelor și 
instalațiilor, introducerea mijloacelor 
mecanizate și automatizate de calcul ț

i) stabilește planul tematic de in- 
venții-inovații ; asigură măsurile 
necesare pentru identificarea și În
registrarea soluțiilor tehnice breve- 
tabile, realizate in cadrul unităților 
subordonate ; ia măsuri să asigure 
protecția, realizarea și generalizarea 
invențiilor ; se preocupă de breveta
rea și valorificarea in străinătate a 
invențiilor ; prezintă propuneri mi
nisterului pentru achiziționarea li
cențelor care depășesc competența 
sa ;

j) asigură Informarea, documenta
rea și propaganda tehnlcă-științlficâ 
In unitățile componente ;

k) stabilește măsuri pentru dezvol
tarea bazei materiale a cercetărilor 
științifice proprii.

B. Investiții și construcții
a) elaborează planul de investiții 

pe centrală, pe baza studiilor pro
prii și a propunerilor unităților com
ponente ; elaborează, pe baza pro
punerilor unităților componente, pro
iectul planului de finanțare șl cre
ditare a investițiilor ;

b) nominalizează Investițiile care 
se finanțează din fonduri centrali
zate nerambursabile sau din credite 
bancare aprobate în poziții globale 
și stabilește volumul Investițiilor ne
centralizate ce se finanțează din fon
durile lăsate la dispoziția sa ; efec-

(Continuare in pag. a IV-a)
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tuează cu acordul constructorului vi
rări intre investițiile pe care are 
dreptul să le nominalizeze in plan ;

c) asigură elaborarea prin organi
zații de proiectare proprii sau prin 
terți a documentațiilor tehnico-eco- 
nomice pentru investiții ; urmărește 
ca producția noilor obiective să se 
realizeze în principal cu materii pri
me și materiale din țară ; asigură 
amplasarea unităților de producție 
avind in vedere necesitatea reduce
rii transporturilor' ; întocmește stu
diul comparativ de oferte pentru im
porturi complexe și propune opțiu
nea centralei ;

d) stabilește, potrivit legii, indica
torii tehnico-economici și documen
tațiile tehnico-economice pentru in
vestițiile din fondurile statului — in
vestiții centralizate și necentralizate, 
în limita competențelor sale ;

e) încheie contracte de antrepriză 
cu unitățile de construcții pentru e- 
Xecutarea lucrărilor de investiții sau 
poate delega acest drept unităților 
componente ; organizează, acolo unde 
se justifică economic, executarea de 
lucrări in regie proprie ;

f) stabilește, în colaborare cu fur
nizorii, grafice pentru livrarea utila
jelor din țară și din import, corelate 
cu termenele de punere in funcțiune 
a investițiilor ;

g) urmărește realizarea resurselor 
destinate finanțării investițiilor, în 
care scop ia măsuri pentru consti
tuirea, potrivit planului, a fonduri
lor ce se realizează pe seama vărsă- 
mintelor din amortismente, a benefi
ciilor realizate și a altor surse ;

h) repartizează fondurile de inves
tiții de care poate dispune in urmă
toarea ordine :

— pentru punerea în funcțiune a 
capacităților și obiectivelor ce ur
mează să fie date în exploatare în 
anul de plan ;

— pentru realizarea stadiilor fizice 
stabilite prin grafice la obiectivele 
în continuare și la cele noi ;

i) organizează recepția lucrărilor 
de Investiții, aprobă recepția defini
tivă a obiectivelor de investiții ai că
ror indicatori tehnico-economici intră 
In competența sa ;

j) stabilește, cu acordul construc
torilor, virările între întreprinderi, 
de investiții centralizate prevăzute în 
poziții globale, cu respectarea capa
cităților și termenelor de punere în 
funcțiune aprobate, iar pentru inves
tițiile ce se realizează din credite 
bancare, și cu acordul băncilor.
C. Organizarea producției 

și a muncii
a) ia măsuri pentru organizarea pe 

baze științifice a producției în scopul 
folosirii raționale a capacităților de 
producție, aplicării de forme și me
tode moderne de organizare și pro
gramare a producției în vederea Op
timizării proceselor de producție, uti
lizării de sisteme raționale pentru 
mișcarea materiilor prime, materia
lelor și produselor ; asigură îmbună
tățirea continuă a formelor și meto
delor de conducere, perfecționarea 
structurilor organizatorice și a regu
lamentului de organizare și funcțio
nare, organizează sistemul Informa
țional potrivit cu atribuțiile și răs
punderile ce revin fiecărei trepte ie
rarhice din centrală și unitățile com
ponente ale acesteia ;

b) asigură îmbunătățirea continuă a 
organizării și normării muncii prin 
folosirea unor forme adecvate de 
diviziune șl cooperare în muncă, ra
ționalizarea muncii de birou, organi
zarea rațională a locurilor de mun
că, organizarea muncii tn schimburi : 
adaptează metodologia generală de 
normare la specificul activității sale, 
cu acordul uniunii sindicatelor de 
ramură ; elaborează normative și 
norme unificate specifice domeniului 
său de activitate ;

c) elaborează, pe baza propuneri
lor unităților componente și a ana
lizelor proprii, planul de normare 
tehnică a muncii și ia măsuri pen
tru îndeplinirea lui ; asigură aplica
rea normelor fundamentate științific 
la toate activitățile și categoriile de 
personal ; controlează modul lor de 
aplicare și stabilește măsuri pentru 
ridicarea nivelului calitativ al aces
tora ;

d) urmărește valorificarea studiilor 
proprii și a celor elaborate de uni
tățile componente, prin aplicarea, ex
tinderea și generalizarea lor ; elabo
rează, pe baza acestora, calcule sin
tetice privind posibilitățile creșterii 
producției, sporirii productivității 
muncii și realizării de beneficii pes
te plan ;

e) acordă asistență de specialitate 
unităților componente, în probleme
le specifice organizării conducerii, 
producției și muncii ;

f) urmărește ca proiectele noilor 
investiții să fie elaborate pe baza 
tehnicilor și metodelor organizării 
științifice a producției și a muncii, 
in vederea realizării unei eficiente 
sporite ;

g) organizează documentarea și in
formarea in probleme de organizare 
a conducerii, producției și muncii.

Art. 33. In domeniul producției, 
centrala are următoarele atribut* i 
principale :

a) elaborează documentația de pre
gătire tehnologică a producției pen
tru procese tehnologice tipizate, pre
cum și programele de fabricație pen
tru unitățile componente pentru care 
aceste activități se execută centra
lizat ;

b) organizează șl urmărește apli
carea unor metode moderne de pre- 
gătire-programare-lansare și urmări
re a producției in vederea utilizării 
complete a capacităților de produc
ție și a forței de muncă ;

c) stabilește planul de cooperare In
tre unitățile componente ; urmărește 
și ia măsuri pentru îndeplinirea a- 
cestuia ; asigură relațiile de coope
rare cu alte centrale ;

d) organizează activitatea de repa
rare a utilajelor, a aparatelor de mă
sură și control, a producției de 
SDV-url și piese de schimb pentru 
utilaje proprii, precum și alte activi
tăți de producție auxiliară care să 
asigure deservirea unităților compo
nente ; organizează și controlează ac
tivitatea de metrologie, precum și 
alte activități de producție auxilia
ră sau de prestații, prin care se a- 
sigură deservirea unităților compo
nente ;

e) organizează și îndrumă desfă
șurarea activității de control tehnic 
de calitate în unitățile componente ;

f) stabilește și ia măsurile nece
sare pentru prevenirea accidentelor 
de muncă și a îmbolnăvirilor profe
sionale, ținînd seama de condițiile 
specifice din cadrul unităților com
ponente.

Art. 34. în domeniul comercial, 
centrala are următoarele atribuții 
principale :

A. Aprovizionare 
tehnlcâ-materială

a) elaborează normele și normati
vele de consum care se aprobă prin 
planul de stat și departamental, pen
tru materii prime, materiale, com
bustibili, energie ; stabilește aseme
nea norme și normative pentru alte 
materii prime și materiale în vede
rea fundamentării tehnico-economice 
a consumului productiv ; se preocupă 
de continua îmbunătățire a normelor 
și normativelor de consum, răspunde 
de asigurarea bazei materiale a uni
tăților componente, respectind pre
vederile planului de stat și ale al
tor reglementări legale ;

b) asigură aprovizionarea ritmică 
cu materii prime, materiale, combus
tibili și energie a unităților compo
nente ; stabilește nomenclatorul pro
duselor a căror aprovizionare se a- 
sigură de către centrală, elaborează 
necesarul pentru aceste produse, în
cheie contracte economice de lungă 
durată, anuale sau pe perioade mai 
mici, urmărește și răspunde de rea
lizarea lor, precum și a produselor 
la care unitățile componente deru
lează pe specificații contractele în
cheiate de centrală ; urmărește mo
dul în care unitățile componente în
cheie contractele sau realizează apro
vizionarea pentru produsele lăsate 
in competența lor ;

c) stabilește relații, încheie con
tracte cu furnizorii străini și urmă
rește realizarea livrărilor ; efectuea
ză importurile complexe direct sau 
prin relații cu alte organizații im
portatoare ;

d) asigură folosirea judicioasă a 
materiilor prime si materialelor de
ficitare din tară și din import, extin
derea utilizării în consum a materia
lelor indigene înlocuitoare, valorifi
carea deșeurilor, recuperarea amba
lajelor refolosibilp ;

e) asigură dimensionarea justă a 
stocurilor luind măsuri pentru stabi
lirea normelor de stoc pentru materii 
prime, materiale, combustibili, ener
gie ; ia măsuri pentru preintîmpi- 
narea formării de stocuri supranor- 
mative și pentru lichidarea celor 
deja formate ; aprobă normele de 
stoc care sînt în competenta sa ; asi
gură redistribuirea între unitățile 
componente, precum și la alte uni
tăți a stocurilor disponibile :

f) propune organului ierarhic supe
rior fondurile valutare necesare im
porturilor și după aprobare ia mă
suri de realizare a importurilor în 
strictă ooncordanță cu necesitățile o- 
bieetive ale unităților componente ; 
elaborează fișele tehnice pentru im
portul departamental și asigură con
tractarea din timp șl livrarea la ter
men a produselor din import sau 
urmărește contractarea pentru pro
dusele ce se contractează de către 
firmele Importatoare ; asigură apro
vizionarea unităților componente eu 
produsele din import ;

g) organizează și rezolvă direct
problemele privind importurile com
plexe și relațiile privind această ac
tivitate cu alte organizații importa
toare : .

h) urmărește modul în care unită
țile componente încheie contractele 
și realizează aprovizionarea tehnică 
materială, pentru produsele lăsate în 
competența lor ;

i) organizează, dună caz, depozite 
proprii de aprovizionare.

B. Desfacere
x a) organizează prospectarea pieței 

interne și externe in vederea cunoaș
terii necesităților de consum ; stabi
lește relații directe cu beneficiarii 
pentru constituirea portofoliului de 
comenzi și determinarea altor ele
mente utile încheierii contractelor 
economice ;

b) întocmește balanțe pentru pla
nurile anuale și de perspectivă la 
produsele ia care este coordonator, 
cu obligația de a asigura acoperirea 
necesarului justificat al economiei, 
folosind in acest scop atit resursele 
proprii, cit și ale celorlalți furnizori 
indiferent de subordonarea acestbra, 
precum și cele provenite din import; 
colaborează cu alte centrale și unități 
furnizoare și beneficiare și cu orga
nele ierarhice ale acestora la stabi
lirea celor mai eficiente soluții de 
echilibrare a balanței de materiale ; 
asigură utilizarea integrală și cu maxi
mum de eficiență a capacităților de 
producție, asimilarea de produse noi, 
dimensionarea judicioasă a stocu
rilor, încadrarea consumurilor în 
normele și normativele stabilite, ex-. 
tinderea folosirii înlocuitorilor și a 
materiilor prime si materialelor din 
țară, luind sau propunind măsuri 
pentru intensificarea fabricării aces
tora ; înscrie in balanțe rezerve de 
plan corespunzătoare. în scopul des
fășurării ritmice a procesului da 
producție și realizării sarcinilor de 
plan și dispune utilizarea lor potrivit 
competențelor ce-i revin ; asigură 
optimizarea transportului materiilor 
prime și materialelor de masă ;

c) elaborează planul pentru produ
sele destinate exportului $1 stabileș
te mărfurile care se livrează în ca
drul sarcinii valorice de export ..alte 
produse" ; asigură valorificarea măr
furilor pe piața externă și creșterea 
eficientei exportului ;

d) stabilește nomenclatorul produ
selor pentru care centrala încheie 
contracte ca furnizor, inclusiv al pro
duselor pentru care unitățile compo
nente derulează pe specificații con
tractele încheiate de centrală, pre
cum și nomenclatorul produselor ce 
se contractează și se desfac de că
tre unități prin relații directe cu be
neficiarii ; Încheie contracte cu be
neficiarii interni și externi, urmărind 
realizarea în termen a livrărilor ;

e) elaborează, împreună cu ceilalți 
producători, și difuzează cataloage co
merciale cuprinzlnd produsele pentru 
care li revine sarcina de coordonator 
de balanțe, precum și alte produse 
realizate de unitățile componente, cu 
indicarea tuturor elementelor nece
sare stabilirii relațiilor contractuale ; 
revizuiește și îmbunătățește anual ca
taloagele elaborate ;

f) organizează și, după caz, parti
cipă la tirguri, expoziții, demonstra
ții practice pentru produsele la care 
este coordonator sau care se reali
zează de unitățile componente ; în
tocmește albume și prospecte cuprin- 
zind caracteristicile calitative și do
meniile de utilizare a produselor ; ia 
orice măsuri pentru difuzarea largă 
a produselor din profilul lor ;

g) îndeplinește, din însărcinarea or
ganului căruia îi este subordonată, 

rolul de furnizor general pentru li
vrările de instalații complexe ;

h) încheie contracte cu Banca Ro
mână de Comerț Exterior pentru ob
ținerea de credite in valută ;

i) organizează, după caz, depozite 
de desfacere și magazine proprii de 
prezentare și vînzare în țară și in 
străinătate, „service"-uri, precum și 
vinzări în consignație ;

j) efectuează exportul și importul 
de produse prin compartimente spe
cializate, întreprinderi proprii de co
merț exterior sau prin alte unități cu 
activitate de comerț exterior ;

k) poate participa sau poate avea 
următoarele forme de reprezentare în 
străinătate : reprezentanți comerciali 
proprii permanenți sau temporari ; 
birouri tehnice-comerciale ; societăți 
comerciale mixte ; reprezentanți lo
cali — persoane fizice sau juridice ; 
alte forme de reprezentare comer
cială :

l) aprobă, pentru unitățile compo
nente, planurile de transport cu mij
loace proprii ;

m) urmărește utilizarea corespun
zătoare a mijloacelor de transport și 
ia măsuri în vederea evitării trans
porturilor neeconomicoase ;

n) răspunde de rezolvarea reclama- 
țiilor externe referitoare la calitate, 
ambalaje, termene de livrare sau alte 
condiții prevăzute în contractele in
terne și externe, suportînd daunele 
care provin din vina centralei.

Art. 35. Centrala asigură coope
rarea in producție cu firme și orga
nizații din străinătate, în limita com
petențelor ce-i revin ; poate iniția, 
trata și încheia acțiuni și contracte 
de cooperare privind : exportul de 
produse pe termen lung, cooperarea 
în producție și în activitatea comer
cială, realizarea de importuri com
plete prin cooperare, procurarea de 
materii prime deficitare prin livrări 
de produse, obținerea de licențe, teh
nologii, instrucțiuni de fabricație, 
funcționare și exploatare a instalații
lor. precum și asistență tehnică ; pă
trunderea pe noi piețe, atit ca furni
zor principal, cit și ca subfurnizor, 
în condițiile Legii cu privire la acti
vitatea de comerț exterior, de coo
perare economică și tehnico-științi- 
flcă.

Art. 36. în domeniul financiar- 
contabil centrala are următoarele a- 
tribuții principale :

a) elaborează planul financiar și a- 
sigură mobilizarea tuturor rezervelor 
și utilizarea eficientă a resurselor fi
nanciare puse la dispoziție ;

b) stabilește, pentru unitățile com
ponente, după necesitate, indicatori 
financiari — anuali și pe trimestre — 
în limita indicatorilor comunicați de 
organul căruia îi este subordonată ; 
repartizează beneficiile planificate pe 
destinații legale ; întocmește comuni
cările de vărsăminte din benefici* ;

c) adaptează, în cursul execuției, 
planurile financiare ca urmare a mo
dificării indicatorilor economici, con
form reglementărilor în vigoare ;

d) elaborează indicații pentru apli
carea in unitățile componente, potri
vit specificului activității lor, a me
todologiei și* formularisticii de pla
nificare financiară ;

e) elaborează propuneri pentru pro
iectele planului de credite și de casă 
și repartizează pe unitățile compo
nente plafoanele aprobate ; pentru 
eventuale nevoi suplimentare de fon
duri care apar în cursul trimestrului, 
poate solicita credite la unitățile ban
care la care are cont ;

f) analizează cauzele care au Con
dus Ia depășirea fondurilor planificate 
la unitățile componente, care folosesc 
credite restrictive și-la măsuri care să 
asigure in timp scurt încadrarea a- 
cesțora în fondurile planificate ;

g) efectuează studii și analize cu 
privire la eficiența fondurilor de pro
ducție, evoluția acumulărilor bănești, 
a structurii cheltuielilor materiale, a 
stocurilor de valori materiale și a al
tor indicatori financiari ;

h) ia măsuri pentru efectuarea re
calculării periodice a normativelor 
mijloacelor circulante, urmărind ac
celerarea vitezei de rotație a aces
tora, prin îmbunătățirea aprovizionă
rii tehnico-materlale, a programelor 
de producție și a activității de des
facere ; urmărește situația stocurilor 
de valori materiale și ia măsuri pen
tru încadrarea unităților componente 
in normativul total ai mijloacelor cir
culante, pentru lichidarea stocurilor 
supranormative cu mișcare lentă și 
fără mișcare, precum și preîntimpi- 
narea formării lor in viitor ;

i) răspunde de îndeplinirea planu
lui financiar pe ansamblul centralei 
și pe unitățile componente, urmă
rind realizarea acumulărilor bănești 
și a obligațiilor financiare față de 
buget, creșterea rentabilității și folo
sirea eficientă a mijloacelor mate
riale și bănești ;

j) analizează propunerile de plan 
valutar pentru prestații de servicii 
și operațiuni necomerciale primite 
de la unitățile componente și întoc
mește proiectul planului valutar al 
centralei :

k) constituie comisiile de verifi
care și analiză a bilanțului anual al 
unităților ; verifică și centralizează 
bilanțurile contabile și situația prin
cipalilor indicatori economico-finan- 
ciari lunari ai unităților compo
nente ; Întocmește dări de seamă con
tabile pentru întreaga activitate a 
centralei, pe care le înaintează or
ganelor competente ;

l) stabilește, potrivit legii, trecerea 
pe seama cheltuielilor de producție 
a lipsurilor de valori materiale con
statate la inventariere peste nor
mele legale, in cazurile in care a- 
cestea nu se datoresc vinei cuiva, 
precum și scăderea din contabilitate 
a oricăror altor pagube ;

m) stabilește termene de efectuare 
a inventarierii patrimoniale anuale, 
la unitățile componente ;

n) stabilește, potrivit legii, ter
mene diferențiate de prezentare a 
bilanțurilor și situațiilor principali
lor indicatori economici-financiari 
pentru unitățile componente în func
ție de specificul fiecăruia ;

o) organizează controlul finan
ciar preventiv în condițiile legii ; 
organizează și exercită controlul 
gestionar de fond asupra mijloacelor 
materiale și bănești la unitățile com
ponente ;

p) stabilește și modifică prețuri și 
tarife, precum și bonificații și a- 
daosuri, potrivit prevederilor și com
petențelor legale ; controlează și 
răspunde de modul de stabilire a pre
țurilor și tarifelor, precum și de con
cordanța dintre calitatea produselor 
și prețurile stabilite, la unitățile 
componente ;

r) redistribuie fondurile fixe dis
ponibile la unitățile componente in 
cadrul competențelor acordate.

Art. 37. în domeniul activității de 
personal, centrala are următoarele a- 
tribuții principale :

a) organizează aplicarea unor cri
terii științifice privind selecționarea, 
pregătirea, încadrarea și promovarea 
personalului ; se ocupă de formarea 
din timp a cadrelor Împreună cu in
stituțiile de învățămînt ;

b) stabilește necesarul de cadre în 
perspectivă, pe specialități, ținînd 
seama de specificul, cerințele și dez
voltarea sectorului coordonat ;

c) întocmește planul de pregătire a 
cadrelor prin cursuri de scurtă du
rată, planul de pregătire a cadrelor 
fără participare în producție, pen
tru unitățile componente, pe baza 
propunerilor primite de la acestea ; 
aprobă cursurile propuse să se orga
nizeze cu participare in producție ;

d) elaborează planul de perfecțio
nare a pregătirii lucrătorilor potrivit 
dezvoltării rapide a progresului teh
nic și a cerințelor conducerii și or
ganizării științifice a producției și a 
muncii ; organizează și urmărește 
practica in producție a elevilor și 
studenților ;

e) organizează pregătirea cadrelor 
prin cursuri de calificare, școli pro
fesionale, ucenicie la locul de muncă, 
școli de maiștri și altele pe baza 
planului de școlarizare și în limita 
fondurilor alocate prin plan ; orga
nizează, potrivit legii, perfecționarea 
lucrătorilor în domeniul de activitate 
al centralei industriale și in proble
me de conducere și Organizare ;

f) asigură baza materială, dotarea 
unităților școlare și cadrele didactice 
de specialitate necesare ;

g) asigură aplicarea principiilor ge
nerale privind salarizarea și perfec
ționarea formelor de stimulare mate
rială a tuturor salariaților din cen
trală și unitățile componente, atit în 
ceea ce privește legarea mai strînsă 
a retribuției lor de rezultatele obți
nute de fiecare în parte, cit și de re
zultatele de ansamblu obținute In 
cgdrul acestora ;

h) ia măsuri pentru organizarea 
activității de apărare a secretului de 
stat de către personalul din cadrul 
centralelor și de Ia unitățile compo
nente ;

i) ia măsuri pentru îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și- folosirea ra
țională a forței de muncă ; organi
zează și urmărește realizarea acțiu
nilor sociale pe centrală și unitățile 
componente referitoare la înființarea 
de cantine, creșe, grădinițe, spații de 
cazare, rezolvarea problemelor de a- 
sistență medicală, precum și de asi
gurare a bazei materiale necesare 
acțiunilor cultural-sportive.

CAPITOLUL III
CONDUCEREA UNITĂȚILOR 

ECONOMICE
SECȚIUNEA i 

Dispoziții comune
Art. 42. In Republica Socialistă Ro

mânia conducerea colectivă a organi
zațiilor economice se realizează in 
condițiile prezentei legi de comitete
le de direcție, consiliile ds adminis
trație și adunările generale ale sală- 
riaților.

Comitetele de direcție se organi
zează la întreprinderi și la unele U- 
nități componente ale centralelor, 
stabilite de acestea. Consiliile de ad
ministrație se organizează la cen
trale.

Președintele comitetului de direcție 
este directorul sau conducătorul uni
tății respective, iar al consiliului de 
administrație, directorul general al 
centralei.

Pentru conducerea operativă a ac
tivității unităților economice, comite
tele de direcție de la unitățile mari 
și complexe pot constitui colective de 
conducere operativă, iar consiliile de 
administrație își constituie birouri 
executive.

Adunările generale ale salariaților 
se organizează la întreprinderi și 
respectiv la unități componente ale 
centralelor și Ia centrale

Art. 43. Organele de conducere co
lectivă au caracter deliberativ, des- 
fășurîndu-șl activitatea In prezența 
a cel puțin două treimi din numărul 
membrilor și adoptă hotărîri cu ju
mătate plus unu de voturi din tota
lul membrilor componenți.

In caz de divergența intre preșe
dinte și majoritatea membrilor, 
problema asupra căreia nu s-a reali
zat un acord se supune — in cazul 
comitetului de direcție și consiliului 
de administrație, conducerii organu
lui căruia îi este subordonată unita
tea. iar pentru colectivul de condu
cere operativă și biroul executiv, 
comitetului de direcție și respectiv 
consiliului de administrație — pen
tru a decide.

Art. 44. Ședințele de lucru au 
loc cel puțin o dată pe trimestru, 
la consiliul de administrație, o dată 
pe lună la comitetul de direcție și 
săptămînal la biroul executiv și co
lectivul de conducere operativă, pre
cum și ori de cite ori este nevoie. 
Membrii organelor de conducere co
lectivă se convoacă in timp util de 
președinte, din inițiativă proprie, 
sau la cererea a cel puțin o treime 
din numărul membrilor.

Art. 45. Pentru analiza unor pro
bleme de mare complexitate sau 
care interesează Întreaga activitate 
a centralei sau a întreprinderii și a 
celorlalte unități componente ale 
centralei, precum și pentru elabora
rea unor propuneri de rezolvare a 
acestora, organele de conducere co
lectivă pot constitui grupe de lucru 
cuprinzînd Specialiști din cadrul sau 
din afara unității respective ; pen
tru specialiștii din alte unități se va 
cere acordul conducerii acestora.

Art. 46. La ședințele comitetului 
de direcție și ale consiliului de ad
ministrație pot fi invitați delegați ai 
organelor centrale, ai băncilor, or
ganizațiilor economice și instituțiilor 
interesate in examinarea probleme
lor puse in discuție ; de asemenea 
în funcție de specificul problemelor 
ce urmează a fi analizate pot fi in
vitați specialiști atit din cadrul uni
tăților respective, cit și din afara 
lor.

Art. 47. Comitetele de direcție, 
consiliile de administrație și orga
nele de conducere colectivă operati
vă ale acestora răspund de activita
tea unităților respective în fața con
ducerii colective ierarhic superioare ; 
totodată fiecare membru răspunde 
în fața organului de conducere co
lectivă din care face parte atit pen-

Art. 38. In cadrul centralelor pot 
funcționa, In afară de întreprinderi, 
unități cu gestiune economică fără 
personalitate juridică — fabrici, u- 
zine, exploatări, secții, șantiere, ate
liere, depozite și altele similare. A- 
cestea pot avea independență opera
tivă, subcont la bancă, pot beneficia 
de credite bancare, pot încheia con
tracte și pot avea relații economice 
și financiare, prin delegare, în limita 
competențelor stabilite de centrala 
de care aparțin. Aceste unități exer
cită o parte din atribuțiile prevăzute 
pentru întreprinderi la cap. I, sta
bilite de Către centrala de care apar
țin, In funcție de mărimea, ampla
sarea și condițiile specifice de pro
ducție. Centrala exercită pentru a- 
ceste unități o parte din atribuții, 
astfel îneît să le creeze condiții pen
tru a se concentra asupra realizării 
cantitative, calitative și în condiții de 
eficientă maximă a producției ; cen
trala răspunde de totalitatea activi
tăților pe care le exercită in mod 
centralizat pentru întreprinderi și ce
lelalte unități componente.

Art. 39. Unitățile prevăzute la ar
ticolul precedent se înființează după 
cum urmează :

— fabrici, uzine, exploatări și al
tele care au organizare asemănătoare 
cu cea a întreprinderilor prevăzute 
la art. 1, prin ordinul ministrului, pe 
baza hotăririi colegiului ministerului, t 
respectiv prin decizia comitetului exe- I 
cutiv al consiliului popular ;

— secții, șantiere, ateliere, depo
zite și alte unități similare, prin 
hotărîrea consiliului de administrație 
al centralei.

Prin actul de Înființare se stabi
lesc denumirea, obiectul activității și 
sediul acestora.

Desființarea acestor unități sau mo
dificarea denumirii, obiectului acti
vității sau sediului se fac de către 
organul care le-a înființat.

Art. 40. Centralele Înzestrează, 
după caz, la înființare, unitățile pre
văzute la art. 38 cu fonduri fixe și 
le pot dota cu mijloace circulante 
necesare desfășurării activității, cu 
avizul Ministerului Finanțelor, sta
bilind și modul de utilizare a aces
tora.

Art. 41. Sistemul de premiere din 
beneficii, prevăzut de reglementările 
în vigoare, se poate aplica unităților 
prevăzute la art. 38 independent de 
rezultatele pe ansamblul centralei 
din care fac parte, în situația în care 
se urmăresc și evidențiază distinct 
rezultatele activității economice pro
prii. / 

tru îndeplinirea sarcinilor ce-I sînt 
repartizate, cit și pentru întreaga 
activitate a unității.

Comitetul de direcție și consiliul 
de administrație răspund față de 
adunarea generală a salariaților pen
tru îndeplinirea atribuțiilor ce le 
revin.

SECȚIUNEA II 
Organizarea 

și funcționarea 
comitetului de direcție

Art. 48. Comitetul de direcție al 
întreprinderii sau al unității com
ponente a centralei cuprinde 7 pină 
la 25 membri ; numărul acestora se 
stabilește de către organul căruia ii 
este subordonată unitate» in funcție 
de numărul de salariați permanenți, 
potrivit anexei la prezenta lege ; la 
stabilirea numărului de membri se 
va ține seama de volumul produc
ției, complexitatea și dispersarea ac
tivității.

Din comitetul de direcție tac 
parte :

a) directorul sau conducătorul uni
tății și directorii pe specialități, sau 
după caz, inginerul șef și contabilul 
șef ;

b) șeful controlului tehnic de ca
litate ;

c) șefii unor compartimente de 
munca, conducători ai celor mai im
portante secții de producție, specia
liști de înaltă calificare din unitate, 
precum și oameni de știință. Mem
brii comitetului de direcție din rîn- 
dul acestor cadre sînt numiți de 
către organul căruia ii este subordo
nată Întreprinderea sau unitatea 
componentă pe baza propunerilor 
adunării generale a salariaților și cu 
consultarea directorului sau conducă
torului unității respective ; membrii 
comitetelor de direcție din afara 
întreprinderii se numesc cu acordul 
conducătorului instituției din care 
fac parte ;

d) unu pină la nouă reprezentanți 
ai salariaților aleși din rîndul mun
citorilor, maiștrilor și personalului 
tehnic, economic, de altă specialita
te și administrativ la fiecare doi ani, 
in adunările generale ale salariați
lor ; numărul acestora se Stabilește 
în limitele prevăzute în anexă, de 
acord cu comitetele uniunilor sindi
catelor pe ramură, de către organul 
căruia ii este subordonată întreprin
derea sau unitatea componentă ;

e) secretarul organizației Partidu
lui Comunist Român din unitatea 
respectivă ;

f) președintele comitetului sindica
tului ca reprezentant de drept al 
conducerii sindicatului din unitatea 
respectivă ; delegatul comitetului 
Sindicatului la unitățile fără comite
te sindicale proprii ;

g) secretarul organizației Uniu
nii Tineretului Comunist din unita
tea respectivă.

Art. 49. La ședințele comitetului 
de direcție va participa un reprezen
tant al consiliului de administrație 
al centralei din care face parte uni
tatea, sau al organului căruia ii este 
subordonată și in funcție de specifi
cul problemelor ce urmează a fi ana
lizate, pot fi invitați specialiști din 
cadrul unității sau din afara aces
teia ; la dezbaterea problemelor 
economice-financiare și de apărare 
a integrității avutului obștesc parti
cipă și conducătorul compartimen
tului de control financiar intern.

Art. 50. Comitetul de direcție pre
zintă. semestrial. în fața adunării ge
nerale a salariaților, dări de seamă 

cu privire la activitatea unității, si
tuația economică-financiară » aces
teia și activitatea proprie desfășurată 
în scopul îndeplinirii planului, sar
cinile ce revin comitetului de direc
ție și colectivului de salariați în pe
rioada următoare, precum și măsu
rile organizatorice și tehnice pentru 
îndeplinirea lor.

Art. 51. Comitetul de direcție al 
întreprinderilor sau al unităților 
componente ale centralei are urmă
toarele atribuții principale :

a) aprobă planul cincinal și planu
rile anuale îmbunătățite ;

b) stabilește măsuri tehnice-orga- 
nizatorice și analizează periodic a- 
plicarea lor în vederea realizării sar
cinilor de plan, mobilizării rezervelor 
din unitate și valorificării superioare 
a potențialului ei economic ;

c) stabilește măsuri pentru Înche
ierea la timp a contractelor econo
mice ;

d) aprobă balanțele materiale pen
tru care îndeplinește funcția de 
coordonator ;

e) efectuează, în cazuri justificate, 
modificări ale sarcinilor anuale de 
producție în unități natural^ la sor
timentele care alcătuiesc grupele de 
produse ce se aprobă prin planul de 
stat, cu acordul beneficiarilor și cu 
condiția respectării sarcinii totale a- 
nuale la grupele de produse respec
tive, precum și a indicatorilor va
lorici stabiliți prin plan și buget ;

f) stabilește măsuri pentru apro
vizionarea cu materiile prime și ma
terialele necesare înainte de începe
rea procesului de producție ;

g) analizează și ia măsuri pentru 
îndeplinirea ritmică a planului de 
export-import, realizarea obligațiilor 
prevăzute în contracte, respectarea 
termenelor de livrare și ridicarea e- 
ficienței activității de comerț ex
terior ;

h) stabilește măsuri pentru îmbu
nătățirea organizării producției și a 
muncii și asigură acestei activități un 
caracter continuu și sistematic ; a- 
doptă programul de studii specific 
acestui domeniu de activitate ;

i) aprobă structura organizatorică 
elaborată pe baza normelor generale 
stabilite pe ramură sau subramură, 
precum și regulamentul de organi
zare și funcționare ; aprobă gradarea 
secțiilor de producție și a șantiere
lor de construcții montaj pe baza 
metodologiei în vigoare ; stabilește 
măsuri pentru perfecționarea siste
mului informațional și mecanizarea 
prelucrării datelor ;

j) aprobă normativele de muncă 
locale și numește comisiile care a- 
probă normele de muncă, cu acordul 
organului sindical din unitate ; sta
bilește programul de elaborare și re
examinare a normelor și a normati
velor de muncă ;

k) aprobă normele de consum de 
materii prime, materiale și combusti
bil pentru activitățile la care nu sint 
întocmite norme departamentale 6au 
cu caracter republican ;

1) aprobă, in limitele stabilite, po
trivit legii, documentațiile tehnico-e
conomice și achiziționarea de utilaje 
pentru investițiile prevăzute în plan, 
precum și pentru lucrările de perfec
ționare a tehnicii șl tehnologiei, mo
dernizări, reutilări, dezvoltări ; achizi
ționarea de utilaje și obiecte de in
ventar din categoria fondurilor fixe, 
care sint cuprinse global în planul 
de investiții și nu figurează in ca
drul unui deviz general ;

m) analizează periodic modul cum 
sînt exploatate. întreținute și repa
rate fondurile fixe din dotare, în 
vederea asigurării unei utilizări cit 
mai raționale a acestora ;

n) analizează evoluția acumulărilor 
bănești și rentabilitatea, structura 
cheltuielilor și a stocurilor de valori 
materiale și ia măsuri pentru utili
zarea cu maximum de eficientă a 
fondurilor de producție ;

o) analizează modul cum se reali
zează gestionarea bunurilor mate
riale, stabilește măsuri pentru asi
gurarea integrității patrimoniului 
unității respective și dă dispoziții, în 
limita competențelor legale, pentru 
recuperarea pagubelor adusă avutu
lui obștesc ;

p) aprobă bilanțul ; aprobă volu
mul total al cheltuielilor ce se pot 
face pe seama prețului de cost pen
tru acțiuni de publicitate și reclamă ; 
aprobă in limita competențelor acor
date, trecerea pe seama cheltuieli
lor de producție a lipsurilor de va
lori materiale constatate la inventa
riere și scăderea din contabilitate a 
altor pagube dacă nu se datoresc 
vinei cuiva ;

r) organizează recrutarea, selecțio
narea, încadrarea, orientarea și pro
movarea personalului ; răspunde de 
organizarea și buna desfășurare a ac
tivității da perfecționare a pregătirii 
profesionale a lucrătorilor și anali
zează periodic stadiul realizării mă
surilor corespunzătoare ;

s) aprobă, în condițiile legii. Înca
drarea și eliberarea din funcție a di
rectorilor pe funcțiuni, inginerilor 
șefi, inginerilor șefi adjunct! și con
tabililor șefi și a altor funcții care 
intră in competența sa potrivit le
gii ;

t) aprobă, împreună cu comitetul 
sindicatului, regulamentul de ordine 
interioară și ia măsurile necesare 
pentru buna desfășurare a activității 
comisiilor de judecată ;

u) aprobă, împreună cu comitetul 
sindicatului, proiectul contractului 
colectiv de muncă și analizează pe
riodic îndeplinire» prevederilor a- 
cestuia ; repartizează spațiul lo
cativ ;

v) îndeplinește orice alte atribuții 
prevăzute de lege și Însărcinări sta
bilite de organul căruia li este subor
donată unitatea.

Art. 52. Colectivul de conducere o- 
perativă al comitetului de direcție se 
compune din 3—7 membri și este al
cătuit din directorul sau conducăto
rul unității, directorii pe specialități 
sau după caz inginerul șef, con
tabilul șef, precum și alte cadre de 
conducere și specialiști cțta .cadrul 
unității numiți de comitetul de di
recție. La dezbaterea problemelor 
bare privesc drepturi și obligații ale 
salariaților participă și președintele 
comitetului sindicatului.

Art. 53. Colectivul de conducere 
operativă are următoarele atribuții 
principale :

a) organizează și urmărește înde
plinirea sarcinilor de plan pe unitate, 
secții și sectoare de activitate ; sta
bilește măsuri pentru folosirea de
plină a capacităților de producție, 
utilizarea rațională a forței de mun
că și a timpului de lucru ;

b) modifică — în cazuri justificate 
— sarcinile de plan anuale și trimes
triale ale secțiilor și sectoarelor de 
activitate, cu respectarea nivelului 
indicatorilor aprobați pe total uni- 

late, pe an și trimestre, precum șl « 
obligațiilor rezultate din contractele 
încheiate ;

c) aprobă tn limitele etabilite de 
comitetul de direcție :

— executarea lucrărilor de mică 
mecanizare și alte lucrări necuprinse 
in planul de investiții și care se rea
lizează din credite bancare ;

— realizarea unor investiții In re
gie sau antrepriză care, potrivit dis
pozițiilor legale, pot fi executate din 
resurse proprii, lăsate la dispoziția 
unității, precum și cele din fondurile 
atribuite în acest scop de organul că
ruia ii este subordonată întreprinde
rea și celelalte unități componente ;

d) nominalizează obiectivele de in- ; 
vestiții în Cadrul volumului stabilit
de organul căruia îi este subordonată 
întreprinderea în poziții globale și 
care se finanțează din fonduri cen
tralizate sau credite bancare ;

e) aprobă planul și nominalizarea 
lucrărilor de reparații capitale in li
mita planului valoric stabilit de or
ganul căruia îi este subordonată în
treprinderea ;

f) ia măsuri pentru aplicarea co
respunzătoare a normelor da proiec- » 
ția muncii ;

g) stabilește măsuri pentru aplica
rea corectă a sistemului de salarizare 
și de premiere ; stabilește măsuri 
pentru aplicarea și respectarea legis
lației muncii ;

h) aprobă încadrarea șl eliberare* 
din funcție a șefilor de serviciu și a 
șefilor de secție ;

i) asigură, potrivit prevederilor le
gale, condiții pentru funcționarea co
respunzătoare a cantinelor și realiza
rea acțiunilor cu caracter social-cul
tural pentru salariatii unității ;

j) in unitățile oomerciale și cel* 
care prestează servicii pentru popu
lație. analizează și adoptă măsuri 
pentru îmbunătățirea aprovizionării 
populației, realizarea planului de 
desfacere, a planului de Încasări în 
numerar, reducerea cheltuielilor de 
circulație, folosirea mai bună a bazai 
tehnlco-materiale, introducerea for
melor moderne de servire ;

k) prezintă rapoarte In fața oomi- 
tetului de direcție asupra modului In 
care au fost aduse la îndeplinire ho- 
tăririle luate ;

l) îndeplinește orice alte atribuții 
prevăzute de lege si Însărcinări sta
bilite de comitetul de direcție al 
unității.

Art. 54. Directorul Întreprinderii, 
respectiv conducătorul unității oom- 
ponente a centralei, asigură conduce
rea curentă și aduce la Îndeplinire 
hotăririle comitetului de direcție, co
lectivului de conducere operativă, 
adunării generale a salariaților și 
sarcinile stabilite de organul căruia 
îi este subordonată unitatea, in acest 
scop :

a) ia măsurile necesare, potrivit 
dispozițiilor legale, pentru realizare* 
prevederilor de plan, buna organi
zare a producției, asigurarea condi
țiilor corespunzătoare de muncă. îm
bunătățirea activității unității res
pective ;

b) asigură aplicarea principiului 
muncii colective în activitatea desfă
șurată de către comitetul de direcție 
șl colectivul de conducere operativă ;

c) adoptă măsuri pentru îmbunătă
țirea tehnologiilor de fabricație ; or
ganizează controlul tehnic de calitate 
pe faze de fabricație, asigură docu
mentațiile tehnice pentru realizarea 
de produse noi și modernizarea celor 
existente ;

dl analizează șt stabilește măsuri 
pentru aprovizionarea ritmică a sec
țiilor de producție cu materii prime, 
materiale, combustibil și energie ; a- 
doptă măsuri pentru reducerea con
sumurilor de materii prime și mate
riale. eliminarea cheltuielilor nepro
ductive, optimizarea stocurilor d« 
valori materiale ;

e) stabilește, cu acordul beneficia
rului, preturi șl tarife la produsele și 
serviciile lăsate, in competenta uni
tății, precum și adaosuri sau bonifi
cații, conform reglementărilor legale;

f) asigură informarea operativă a 
membrilor comitetului de direcție și 
colectivului de conducere operativă 
asupra desfășurării activității unității 
respective și a principalelor proble
me și măsuri luate pe parcurs ;

g) stabilește delegările de atributfl 
pe trepte ierarhice și compartimente 
de muncă în cadrul unității respec
tive pe baza structurii organizatoric» 
și a regulamentului de organizare și 
funcționare ; ia măsuri pentru orga
nizarea controlului îndeplinirii sarci
nilor :

h) încadrează și eliberează din 
funcție personalul de execuție din 
unitate și cel care nu este prevăzut 
în competenta organelor de condu
cere colectivă.

Art. 55. Directorul Întreprinderii, 
respectiv conducătorul unității com
ponente a centralei reprezintă și an
gajează unitatea în relațiile cu per
soanele juțidice șl fizice si in fața 
organelor jurisdiriionnle. De aseme
nea. poate da delegație în acest scop 
și altor angajați.

SECȚIUNEA III
Organizarea 

și funcționarea 
consiliului 

de administrație
Ari. 56. Consiliul de administrați» 

al centralei este format din cel mult 
35 persoane șl se compune din :

a) directorul general al centralei 
și directorii din centrală ;

b) directori și conducători ai unită
ților componente ;

c) 3 pină la 10 membri dintre spe
cialiștii din cadrul centralei șl din a- 
fara acesteia, cadre didactice, oameni 
de știință, reprezentanți ai organelor 
financiar-bancare și alte cadre cu ex
periență Îndelungată și înaltă califi
care ; numărul acestora este stabilit 
de conduoerea colectivă a organului In 
subordine» căruia se află centrala, în 
funcție de complexitatea activității a- 
cesteia.

Membri! consiliului de administra
ție prevăzuți la pct. b și c se nu
mesc de conducerea colectivă a orga
nului căruia îi este subordonată cen
trala, la propunerea directorului ge
neral, iar pentru cei din afara cen
tralei și cu acordul conducătorului in
stituției din care fac parte ;

d) un reprezentant al sindicatelor, 
din unitățile aparținînd centralei.

în cazurile cind consiliul de admi-

(Continuare in pag. ■ V-a) (
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nistra(ie dezbate probleme de impor
tanță deosebită pentru ansamblul ac
tivității centralei, cum sînt aprobarea 
planului, a bilanțului, studii generale 
de dezvoltare în perspectivă, sau pro
bleme care privesc activitatea unei 
anumite unități, la dezbateri vor fi 
invitați și directorii unităților respec
tive, chiar dacă nu sînt membri ai 
consiliului de administrație.

Art. 57. In cazurile în care centrala 
se constituie pe structura unei uni
tăți, consiliul de administrație poate 
exercita atribuțiile comitetului de di
recție al unității respective.

în acest caz. pentru dezbaterea și 
rezolvarea problemelor care privesc 
numai activitatea unității pe structu
ra căreia s-a constituit centrala, con
siliul de administrație îndeplinește 
atribuțiile comitetului de direcție. 
Din componența sa fac parte membrii 
consiliului de administrație din apa
ratul centralei, conducătorul unității 
respective, precum și reprezentanții 
salariaților. secretarul organizației de 
partid, președintele comitetului sin
dicatului, secretarul organizației U- 
niunii Tineretului Comunist din uni
tatea respectivă și specialiști stabiliți 
de consiliul de administrație.

Art. 58. în cadrul centralei func
ționează consiliul tehnico-științific. 
Desemnarea membrilor consiliului 
tehnico-științific, precum și regula
mentul de organizare și funcționare 
al acestuia se aprobă de consiliul de 
administrație.

Art. 59. Consiliul de administrație 
•re următoarele atribuții principale :

a) aprobă planul cincinal și planu
rile anuale îmbunătățite, defalcarea 
indicatorilor de plan pe unită
țile componente și măsurile ne
cesare pentru realizarea acestora : 
aprobă balanțele materiale pen
tru care centrala îndeplinește 
funcția de coordonator, precum și 
balanțele sortimentelor care compun 
produsele sau grupele de produse, la 
care balanțele se aprobă de Consiliul 
de Miniștri sau de conducerea orga
nului căruia îi este subordonată cen
trala ;

b) aprobă în cazuri justificate, mo
dificarea sarcinilor de plan anuale și 
trimestriale pe care le-a stabilit pen
tru unitățile componente ; modifică 
sarcinile anuale de producție în uni
tăți naturale, la sortimentele care al
cătuiesc grupele de produse ce se a- 
probă prin planul de stat, cu acordul 
beneficiarilor și cu condiția respectă
rii sarcinii totale anuale Ia grupele 
de produse respective, precum și a 
indicatorilor valorici stabiliți prin 
plan și buget ;

c) aprobă înființarea unităților din 
cadrul centralei — secții, șantiere, 
ateliere, depozite și altele similare ;

d) aprobă măsurile de profilare a 
unităților componente ;

e) aprobă planul de studii în dp- 
meniul cercetării și valorificării cer
cetărilor, al standardizării, invenții
lor și inovațiilor ;

f) analizează periodic și răspunde 
de modul cum se desfășoară activita
tea de cunoaștere, încadrare, promo
vare și perfecționate a pregătirii ca
drelor ; asigură pregătirea cadrelor 
necesare noilor obiective ce urmează 
să se dea în funcțiune ;

g) dezbate periodic activitatea eco- 
nomică-financiară și stabilește măsuri 
de îmbunătățire a acesteia, aprobă 
situația economică-financiară a uni
tăților componente și supune spre a- 
probare organului căruia îi este su
bordonată centrala bilanțul acesteia ; 
aprobă volumul total al cheltuielilor 
ce se pot face pe seama prețului de 
cost pentru acțiuni de publicitate și 
reclamă ; stabilește, de la caz la caz, 
drepturile unităților componente de a 
avea subcont de decontare la bancă ;

h) aprobă constituirea fondului pre
văzut la art. 24, 25 și modul de utili
zare a acestuia ; aprobă modul de 
utilizare pe destinațiile legale a fon
dului de rezervă constituit ;

i) stabilește limite de competențe 
pentru unitățile componente privind 
Încasări și plăți ;

j) stabilește numărul de personal 
tehnic, economic, de altă specialitate

administrativ pentru aparatul cen
tralei și al unităților componente în 
limita planului de muncă și salarii 
aprobat, pe baza normelor de muncă ;

k) aprobă structura organizatorică 
a centralei pe baza normelor gene
rale. stabilite potrivit legii ; aprobă 
regulamentul de organizare și func
ționare ai centralei ; regulamentul de 
funcționare al consiliului de admi
nistrație ; regulamentul de ordine in
terioară ; aprobă nomenclatorul de 
funcții specifice pentru unitățile din 
subordine pe baza nomenclatoarelor 
de funcții stabilite pe ramură ; a- 
probă in cadrul indicatorilor de plan 
stabiliți, înființarea de unități pro
prii de cercetare cu acordul organu
lui căruia îi este subordonată cen
trala ;

l) hotărăște. în condițiile legii. înca
drarea și eliberarea directorului sau 
a conducătorului, precum și a locți
itorilor acestora din unitățile com
ponente. Pentru unitățile componente 
mari și complexe stabilite de minis
ter și de către organul central sau 
local al administrației de stat, nu
mirea și eliberarea directorului se 
fac cu acordul ministrului sau con
ducătorului acestora ;

m) aprobă, pe baza metodologiei în 
vigoare, gradul unităților componente, 
în afara celor de grad special ;

n) aprobă, in condițiile legii și in 
limitele stabilite de organul căruia 
îi este subordonată centrala, reduceri 
de stagiu pentru cadre cu o pregă
tire excepțională care ocupă funcții 
de conducere, cu excepția conducerii 
centralei ;

o) îndeplinește orice alte atribuții 
prevăzute de lege și însărcinări sta
bilite de organul căruia îi este sub
ordonată centrala.

Art. 60. Biroul executiv al consi
liului de administrație se compune 
din 5—9 membri și este alcătuit din 
directorul general, directorii centra
lei, alte cadre de conducere și spe
cialiști din cadrul acesteia numiți de 
consiliul de administrație, precum și 
reprezentantul sindicatului.

Art. 61. Biroul executiv, in exerci
tarea conducerii operative, are urmă
toarele atribuții principale :

a) organizează și urmărește înde
plinirea sarcinilor de plan in uni
tățile componente ;

b) aprobă modificarea sarcinilor de 
producție în unități naturale sau na- 
tural-convenționale. la produsele și 
sortimentele nominalizate departa
mental, în cazul renunțării de către 
beneficiari la contractele încheiate 
sau din lipsă de comenzi la nivelul 
sarcinilor stabilite, sporind produc
ția la alte sortimente care au asigu
rată desfacerea, cu respectarea sar
cinilor valorice de producție și a 
acumulărilor bănești planificate ;

c) aprobă, potrivit legii, studiile 
tehnico-economice, precum și proiec
tele în fază unică, inclusiv indicato
rii tehnico-economici și graficele de 

realizare pentru lucrările de inves
tiții ; documentația tehnico-econo- 
mică pentru lucrările de mică meca
nizare, documentația tehnico-econo- 
mică pentru investiții necentralizate ;

d) numește, potrivit legii, comisia 
de recepție a obiectivelor de inves
tiții ; aprobă punerea în funcțiune și 
măsurile pentru realizarea indicatori
lor tehnico-economici la investițiile 
din competența sa de aprobare ;

e) aprobă transferul de fonduri 
fixe la alte centrale sau întreprin
deri din cadrul aceluiași organ cen
tral căruia îi este subordonată cen
trala, în limita competențelor stabi
lite de către acesta :

f) analizează și ja măsuri pentru 
îndeplinirea ritmică a planului de 
export-import, realizarea obligațiilor 
prevăzute în contracte, respectarea 
termenelor de livrare și ridicarea e- 
ficienței activității de comerț exte
rior ;

g) aprobă suplimentări la planul 
de export, în tot cursul anului, la 
produsele a căror balanță nu se 
supune aprobării Consiliului de Mi
niștri ;

h) aprobă planurile de transport 
cu mijloace proprii pentru unitățile 
componente, urmărește utilizarea co
respunzătoare a acestora și ia mă
suri in vederea evitării transportu
rilor neeconomicoase ;

i) aprobă prețuri și tarife la pro
dusele și serviciile lăsate în com
petenta centralei, precum și adaosuri 
sau bonificații cu acordul beneficia
rului, conform reglementărilor le
gale ;

j) aprobă, potrivit legii, angajările 
Și restituirile de cheltuieli pentru 
proiectare, construire a prototipuri
lor și efectuarea experimentărilor 
pentru propunerile de invenții, ino
vații sau raționalizări ;

k) aprobă trecerea pe seama chel
tuielilor de producție a lipsurilor de 
valori materiale constatate la inven
tariere și scăderea din contabilitate 
a altor pagube dacă nu se datoresc 
vinei cuiva ;

l) aprobă funcțiile care au dreotul 
Ia decontarea cheltuielilor de trans
port în localitățile de reședință ; a- 
probă nominal angajarea salariați- 
lor de la distante de peste 50 km ;

m) aprobă normative de consum și 
de stoc la toaf.6’ materialele și pro- 
dusele din competența sa ;

n) aprobă normele și normativele 
de muncă unificate pe grup de uni
tăți componente, cu acordul organe
lor sindicale corespunzătoare ;

o) aerobă numărul de muncitori 
Specialiști pentru unitățile compo
nente. în cadrul cotei stabilite de 
organul căruia îi este subordonată 
centrala, pe baza reglementărilor în 
vigoare ;

p) stabilește numărul membrilor 
comitetului de direcție și, împreună 
cu uniunea sindicatelor pe ramură, 
numărul reprezentanților salariați
lor pentru unitățile componente ; a- 
probă pe baza propunerilor adunării 
generale a salariaților și cu consul
tarea directorului sau a conducăto
rului unității, numirea membrilor co
mitetului do direcție ; aorobă înca
drarea și eliberarea din funcție a șe
filor de serviciu, a șefilor de secție și 
a conducătorilor celorlalte comparti
mente de muncă din structura cen
tralei care nu sînt prevăzute in com
petența altor organe de conducere 
colectivă ;

r) aprobă premierea personalului 
din aparatul centralei, precum și a 
personalului de conducere din unită
țile componente ; aprobă regulamen
tele de acordare a salariilor pentru 
personalul din unitățile componente ;

s) aprobă planul de pregătire a ca
drelor, în limita fondurilor alocate 
prin plan ;

t) aprobă, potrivit legii, micșorarea 
sau anularea cotelor de diminuare a 
salariilor în cazul neîndeplinirii sar
cinilor, pentru conducerea unităților 
componente :

u) aprobă efectuarea de ore supli
mentare cu acordul uniunii sindica
telor pe ramură în limitele prevede
rilor legale ;

v) aprobă măsurile privind asigu
rarea condițiilor de muncă și de via
tă ale salariaților și îmbunătățirea 
acestora : îndrumă, coordonează șl 
controlează îndeplinirea măsurilor de 
protecția muncii ;

x) prezintă rapoarte în fața con
siliului de administrație asupra mo
dului în care au fost aduse la în
deplinire hotărîrile luate ;

y) îndeplinește orice alte atribuții 
prevăzute de lege și însărcinări sta
bilite de consiliul de administrație 
ar centralei

Art. 62. Directorul general asigură 
conducere» curentă și aduce la tnder 
plinire hotărîrile conciliului de ad
ministrație. biroului executiv, adu
nării generale a salariaților si sarci
nile stabilite de organul căruia îi este 
subordonară centrala. Tn acest scop :

a) ia măsuri operative pentru re
alizarea prevederilor de plan pe în
treaga centrală și pe fiecare unitate 
componentă și asigură aducerea la 
îndeplinire a hotârîrilor luate de or
ganele colective de conducere alo 
centralei ;

b) asigură aplicarea principiului 
muncii' colective in activitatea des
fășurată cie către consiliul de admi
nistrație și biroul executiv al cen
tralei ;

c) stabilește măsuri operative și a- 
sigură elaborarea de propuneri pen
tru îmbunătățirea activității de cer- 
cetare-dezvoltare, aprovlzionare-des- 
facere și a celorlalte activități Ce se 
exercită de centrală pentru unitățile 
componente ;

d) inițiază studii, cercetări și ana
lize cu privire la sporirea eficienței 
economice a activității centralei și a 
unităților componente ; organizează 
activitatea de prognoză și prospec
tare ;

e) organizează controlul îndeplini
rii sarcinilor în cadrul oentralei și 
unităților componente :

f) asigură controlul activității eco- 
nomcce-financiare și gestionare de 
fond a unităților ; răspunde pentru 
luarea măsurilor necesare asigurării 
integrității avutului obștesc și buna 
gospodărire a fondurilor materiale și 
bănești, pentru adoptarea măsurilor 
necesare îh vederea îndeplinirii in
tegrale și la timp a sarcinilor de 
plan, pentru respectarea principiilor 
și normelor disciplinei socialiste si 
dă dispoziții în limita competențelor 
legale pentru recuperarea pagubelor 
aduse avutului obștesc.

g) asigură informarea operativă a 
membrilor consiliului de administra
ție și biroului executiv asupra des
fășurării activității centralei și a 
principalelor probleme și măsuri lu
ate pe parcurs ;

h) aprobă delegările de atribuții pe 
trepte ierarhice și compartimente de 
muncă pe baza structurii organizato
rice și a regulamentului de organi
zare și funcționare a centralei ;

i) încadrează și eliberează din 
funcție personalul de execuție din 

centrală șl cel care hu este prevă
zut in competența organelor de con
ducere colectivă.

Art. 63. Directorul general repre
zintă și angajează centrala în relații
le cu persoanele juridice și fizice, 
precum și în fața organelor jurișdic- 
ționale. De asemenea, el poate da 
delegații în acest scop și altor an
gajați.

SECȚIUNEA IV
Adunarea generală 

a salariaților
Art. 64. Adunarea generală a sala

riaților constituie forma superioară 
de conducere colectivă a unităților 
economice, forul în care muncitorii, 
inginerii, tehnicienii, economiștii, toți 
salariații participă în mod organizat 
la conducerea întregii activități, la 
dezbaterea și soluționarea probleme
lor legate de îndeplinirea sarcinilor 
în domeniul economic cit și Ia reali
zarea sarcinilor prevăzute in con
tractul colectiv.

Adunarea generală a salariaților 
are in principal următoarele atri
buții :

a) dezbate planul cincinal și planu
rile anuale îmbunătățite in ve
derea mobilizării cit mai depline a 
rezervelor interne prin reducerea 
consumurilor specifice și a cheltuie
lilor de producție, asigurării creșterii 
productivității muncii, a eficienței 
activității economice, îmbunătățirii 
condițiilor de muncă și social-cultu- 
rale ale salariaților ;

b) aprobă angajamentele colectivu
lui de muncă privind depășirea indi
catorilor de plan și măsurile tehnico- 
organizatorice care să asigure înde
plinirea sarcinilor de pian și a anga
jamentelor asumate ;

c) aprobă contractul colectiv de 
muncă care va fi semnat ulterior de 
către conducătorul unității din partea 
organului colectiv de conducere și de 
către președintele comitetului sin
dicatului din partea salariaților ;

d) analizează mersul îndeplinirii 
sarcinilor de plan, al angajamentelor 
și al prevederilor din contractul co
lectiv, pe baza dării de seamă prezen
tate de organul de conducere colect'- 
vă și adoptă măsuri în vederea îmbu
nătățirii activității in perioada urmă
toare ; aprobă programul de elaborare 

,și reexaminare a normelor și norma
tivelor de muncă, analizează modul 
cum s-au adus la îndeplinire măsurile 
stabilite în ședința anterioară ;

e) aprobă, în condițiile legii, for
mele de salarizare ce se utilizează în 
unitate ;

f) aprobă darea de seamă anuală
asupra activității unității și a orga
nului de conducere colectivă, modul 
de utilizare a beneficiilor in condi
țiile și după criteriile prevăzute prin 
dispoziții legale ; ..

g) alege reprezentanții salariaților 
care fac parte ca membri din orga
nele de conducere colectivă și hotă
răște revocarea celor care nu au des
fășurat o activitate corespunzătoare ; 
propune salariații care urmează să 
facă parte din comitetul de direcție.

Art. 65. La întreprinderi, respectiv 
la unitățile componente ale centrale
lor, se organizează adunări generale 
ale salariaților, iar la cele mari sau 
cu largă răspîndire teritorială, adu
nări generale ale reprezentanților sa
lariaților ; la acestea din urmă se vor 
organiza în prealabil adunări ale sa
lariaților pe secții, ateliere, sectoare, 
șantiere, exploatări sau altele simi
lare. Cu acest prilej se vor alege prih 
vot deschis reprezentanții salariați
lor pentru adunarea generală.

La adunările generale pe întreprin
deri și respectiv la unitățile compo
nente ale centralei, vor participa 
membrii comitetului de direcție, re
prezentanți ai organelof ierarhic su
perioare unității, precum și ai orga
nelor de partid și organizațiilor de 
masă.

Art. 66. Numărul reprezentanților 
salariaților aleși pentru adunările ge
nerale pe întreprindere și respectiv 
la unitățile componente ale centralei 
se stabilește de comitetul sindicatului 
împreună cu comitetul de direcție, în 
funcție de numărul salariaților per
manent și al posibilităților concrete 
de ținere a adunării respective.

Reprezentanții salariaților pentru 
adunarea generală vor fi aleși pe o 
perioadă de un an.

In cazul neîndeplinirii sarcinilor 
de plan, ca urmare a unei activități 
proprii necorespunzătoare sau in ca
zul unor abateri disciplinare săvirșite

CAPITOLUL IV

DISPOZIȚII FINALE
Art. 74. Dispozițiile prezentei legi 

cu privire la centrale se aplică și 
combinatelor, trusturilor, grupurilor 
de întreprinderi, de fabrici sau de 
uzine și altor unități economice asi
milate centralelor. Dispozițiile cu 
privire la întreprinderi se aplică și 
altor unități asimilate acestora avînd 
denumiri specifice activității lor.

Art. 75. Consiliul de Miniștri va 
modifica actele normative ce intră 
în competența sa, cum sînt cele cu 
privire la consiliile de administrație 
ale întreprinderilor agricole de stat 
și consiliile științifice ale institutelor

ANEXA 

Numărul membrilor
și al reprezentanților salariaților 

in comitetul de direcție

de reprezentanții salariaților în pe
rioada pentru care au fost aleși, cei 
în cauză vor putea fi revocați și în
locuit! de adunările salariaților pe 
secții, ateliere, sectoare, șantiere, ex
ploatări, de care au fost aleși.

Art. 67. Adunarea generală a sa
lariaților sau reprezentanților aces
tora din întreprinderi și respectiv 
unități componente ale centralelor 
se convoacă semestrial in ședințe or
dinare de comitetul sindicatului de 
comun acord cu comitetul de direc
ție. Adunarea generală mai poate fi 
convocată la cererea a cel puțin o 
treime din numărul salariaților.

In unitățile cu activitate sezonieră 
adunările generale ale salariaților 
se vor organiza la începutul și în
cheierea campaniilor

Adunarea generală a salariaților 
sau a reprezentanților acestora este 
valabil constituită dacă participă cel 
puțin două treimi din numărul total 
de salariați sau din numărul total 
al reprezentanților aleși.

Ari. 68. Adunarea generală a sala
riaților pe centrală se compune din 
membrii consiliului de administrație, 
aj comitetelor de direcție sau ai co
lectivelor de conducere operativă din 
întreprinderi și celelalte unități 
componente, reprezentanți ai sala
riaților din aparatul centralei, al în
treprinderilor și celorlalte unități 
componente, al căror număr se sta
bilește de biroul executiv împreună 
cu comitetul, uniunii sindicatelor pe 
ramură.

La adunările generale ale salariați
lor din centrale vor participa din 
partea ministerelor sau a celorlalte 
organe centrale, ministrul, respectiv 
conducătorul organului central, ad
junct! ăi acestora, sau alți membri 
ai colegiului, reprezentantul sindi
catelor delegat de uniunea sindicate
lor de ramură.

Ari. 69. Adunarea generală a sala
riaților pe centrală se convoacă o 
dală pe an de comitetul uniunii sin
dicatelor pe ramură, de comun acprd 
cu consiliul de administrație, și are 
loc după incheierea bilanțului anual 
și desfășurarea adunărilor generale 
ale salariaților din unitățile compo
nente.

Adunarea generală a salariaților 
este valabil constituită dacă parti
cipă cel puțin două treimi din numă
rul total al membrilor.

Art. 70. Răspunderea pentru orga
nizarea adunării generale a salaria
ților pe centrală revine consiliului 
de administrație și comitetului uniu
nii sindicatelor pe ramură, iar pe 
întreprinderi și celelalte unități com
ponente, comitetului de direcție și 
comitetului sindicatului, care asigură 
pregătirea materialelor ce se supun 
dezoaterii, aduc la cunoștința sala
riaților ordinea de zi, organizează a- 
legerea reprezentanților salariaților 
pentru adunările generale și asigură 
condițiile bunei desfășurări a aces
tora.

Art. 71. Adunarea generală a sala
riaților sau reprezentanților acestora 
p*e cehtrălâ, întreprindere și celelalte 
unități componente, precum și adu
nările salariaților pe secții, sectoare, 
ateliere, șantiere, exploatări vor fi 
conduse de un prezidiu ales prin vot 
deschis, din rindurile participanților.

Art. 72. Consiliile de administrație 
și comitetele de direcție au obligația 
de a analiza propunerile făcute in 
adunările generale, de a lua măsuri 
pentru aplicarea celor care se do
vedesc eficiente și de a informa co
mitetele de direcție și respectiv sa
lariații în termen de 30 de zile asu
pra modului de rezolvare.

Propunerile făcute în cadrul adu
nărilor generale, care depășesc posi
bilitățile de soluționare ale organelor 
de conducere colectivă se vor înainta 
organului căruia îi este subordonată 
unitatea respectivă care, în termen 
de 30 de zile, va răspunde astipra 
modului de rezolvare.

Art. 73. Adunarea generală a sala
riaților pe centrală, întreprindere și 
respectiv unități componente exer
cită controlul asupra activității con
siliului de administrație și respectiv 
asupra comitetului" de direcție.

In cazul în care adunarea generală 
consideră ca nesatisfâcătoare activi
tatea consiliului de administrație, a 
comitetului de direcție sau a unor 
membri a acestora, conducerea or
ganului căruia îi este subordonată 
unitatea respectivă este obligată să 
analizeze cauzele și în termen de 15 
zile să ia măsurile necesare, care pot 
ajunge pînă la înlocuirea acelor 
membri care au desfășurat o activi
tate necorespunzătoare, informind 
comitetele de direcție ale unităților 
componente și respectiv salariații a- 
cestora.

de cercetare, potrivit prevederilor 
prezentei legi.

Art. 76. Decretul nr. 199 din 14 
mai 1949, privind organizarea și 
funcționarea întreprinderilor și orga
nizațiilor economice ale statului, 
Hotărirea nr. 719 din 3 aprilie 1963, 
cu privire la comitetele de direcție 
ale întreprinderilor și organizațiilor 
economice, Hotărirea Consiliului de 
Miniștri nr. 588 din 24 martie 1969, 
privind aprobarea statutului centra
lei industriale, precum și orice alte 
dispoziții contrare prezentei legi se 
abrogă.

Numărul 
de membri 
în comitetul 
de direcție

7— 9
9—11 

11—13 
13—15 
15—17 
17—19 
19—21 
21—23 
23—25

Numărul 
reprezentanților 

salariaților 
în comitetul 
de direcție

1
2

2— 3
3— 4
4— 5
5— 6
6— 7
7— 8
8— 9

„Vom munci neabătut

ca producția agricolă din acest an 
să fie dintre cele mai bune“

Pe adresa Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, continuă să sosească din toate colțurile 
țării telegrame de mulțumire din partea țăranilor cooperatori, care, în
truniți în adunări generale, își exprimă recunoștința față de conducerea 
superioară a partidului și statului pentru măsurile privind îmbunătățirea 
condițiilor de trai ale celor ce muncesc pe ogoare. într-o atmosferă de 
mobilizare generală ei își iau noi angajamente asigurînd Comitetul 
Central, pe secretarul general al partidului, că vor munci cu și mai 
mult elan, pentru ridicarea producției agricole la nivelul condițiilor 
create de partid și de stat, al cerințelor actuale privind aprovizionarea 
populației cu produse agroalimentare și a industriei cu materii prime.

Relevînd rezultatele bune dobîndi- 
te în primele patru luni ale anului, 
membrii cooperativei agricole de 
producție „11 Iunie" din comuna 
Săgeata, județul Buzău, scriu în te
legrama lor : Vom depăși producțiile 
prevăzute cu 165 tone la grîu, cu cite 
500 tone la porumb, floarea-soarelui, 
și sfeclă de zahăr, cu 20 tone la 
carne, cu 400 hl lapte și peste 
300 000 ouă, din care vom realiza 
un venit suplimentar de 1 500 000 lei.

Exprimîndu-și bucuria pentru noi
le măsuri inițiate de partid pe linia 
îmbunătățirii con
dițiilor de viață 
ale țărănimii, co
operatorii din 
Daia Română, ju
dețul Alba, se an
gajează la rîndul 
lor, să depășeas
că producția a- 
gricolă cu 100 kg 
griu la ha, cu 
cite 1 000 kg car
tofi, legume și 
sfeclă de^ zahăr. 2 000 kg sfeclă fura
jeră, iar producția la lapte de oaie cu
5 la sută. In același timp, pentru ob
ținerea unor venituri mai mari ei 
vor valorifica peste sarcinile prevă
zute 20 000 kg grîu, 15 000 kg porumb, 
10 000 kg legume și zarzavaturi,
6 000 kg carne de bovine și 1 000 litri 
lapte de oaie. Asigurăm conducerea 
partidului, pe dumneavoastră perso
nal, tovarășe Nicolae Ceaușescu.
— se spune în încheierea telegramei
— că țăranii cooperatori din Daia 
Română nu-și vor precupeți forțele 
pentru a 'contribui prin rhunca lor 
la propășirea României socialiste.

In telegrama țăranilor coopera
tori din comuna Ipotești, județul 
Suceava, se scrie : Răspunzînd grijii 
deosebite pe care partidul și statul 
nostru, dumneavoastră personal, to
varășe Nicolae Ceaușescu, o purtați 
țărănimii, ne angajăm că în acest 
an să realizăm peste plan 30 tone 
porumb boabe, 300 tone cartofi, 55 
tone sfeclă de zahăr, 100 hl lapte, 
500 kg caș de oaie și 10 viței îngră- 
șați. Prin realizarea acestor produc
ții și livrarea lor - la fondul de stat, 
vom obține un venit suplimentar de 
355 200 lei, din care cea mai mare 
parte va fi virat Casei de pensii.

Ne angajăm față de conducerea de 
partid, față de dumneavoastră, iubi
te tovarășe Nicolae Ceăușescu, se 
arată în telegrama cooperatorilor din 
Ciuchici, județul Caraș-Severin, să 
participăm mai intens la muncă pen
tru a depăși producțiile planificate 
cu 10 la sută la producția de grîu șl 
porumb, ca și la producția marfă din 
sectorul zootehnic și cu 15 la sută 
la legume.

Pentru a răspunde grijii mani
festate de conducerea partidului și 
statului nostru, pentru ridicarea 
standardului de viată al țărănimii, 
membrii cooperativei agricole de 
producție din comuna Bod, județul 
Brașov, se angajează ca printr-o ju
dicioasă organizare a producției și a 
muncii, prin lucrări de calitate, exe

Normele democrației și ale disciplinei
(Urmare din pag. I)
țile respective organizațiile de partid 
au creat condițiile necesare ca mem
brii de partid să participe la dezbate
rea principalelor probleme de produc
ție, cercetare, învățămint, să se 
pronunțe asupra măsurilor de so
luționare a lot. Astfel, ei dobîndesc 
certitudinea că nu sînt simpli execu- 
tanți ai unor măsuri și hotărîri adop
tate „peste capul lorci coautori ai 
acestor decizii, la a căror Înfăptuire 
trebuie să participe.

— Concluzia generală ar ti 
deci că, acolo unde principiile 
democrației interne de partid 
sînt aplicate efectiv, acolo se 
creează condiții și pentru întări
rea disciplinei de partid...

— Și a disciplinei sociale, în gene
ral. Climatul de democrație și disci
plină din cadrul organizației de par
tid sporește influența și autoritatea 
ei în rindurile colectivului. O dove
dește faptul că tocmai pe această 
bază a putut comitetul de partid d<l 
la uzina „23 August" să inițieze, 
prin comitetul de direcție și comite
tul sindicatului, o largă și efi
cientă acțiune de întărire a dis
ciplinei în toate locurile de mun
că, prin înființarea unor comisii 
de disciplină, care analizează ope
rativ orice încălcare a obligațiilor 
profesionale. Paralel cu forța exem
plului personal al comuniștilor, cu 
faptul că ei dețin o pondere de 60 
la sută in rindurile fruntașilor în 
întrecere, activitatea acestor comisii, 
sprijinită de o intensă muncă poli- 
tico-educativă a organizațiilor de 
partid, a contribuit la o simțitoare 
reducere a absențelor nemotivate, a 
întirzierilor, ca și a încălcărilor disci
plinei tehnologice. Disciplina se dez
voltă pe terenul fertil al democrației, 
al Întăririi responsabilității sociale a 
comuniștilor, a colectivului...

Tot atît de adevărat este Insă că 
gradul de disciplină influențează 
asupra climatului propice democra
ției de partid. Faptele arată că 
atunci cînd disciplina lasă de dorit, 
este vorba, in fond, de o înțelegere 
unilaterală, formală, a democrației, 
ceea ce, in ultimă instanță, are con
secințe negative în exercitarea rolu
lui conducător al organizațiilor de 
partid Despre ce fel de democra'ie
— și deci de disciplină — a fost 
vorba la organizațiile de bază nr. 3
— prese mecanice și nr. 9 — sculări® 
din cadrul uzinei ..Electronica", a- 
tunci cînd, într-o perioadă, luni la 
rind, nu au fost convocate măcar șe
dințele de birou și adunările ge
nerale ale comuniștilor ? Se în
țelege că nerespectarea democra
ției interne — în cazul de față 
a unor obligații statutare — duce 
la delăsare, la apatie și pasivitate 
față de îndeplinirea sarcinilor. Este 
oare de mirare că în secțiile aminti
te — secții de bază ale uzinei — 
au persistat deficiențe în organizarea 

cutate la timp, să livreze peste plan, 
la fondul centralizat al statului, 
25 tone griu, 100 hl lapte de vacă, 
30 000 ouă și 4 tone de carne, iar în 
gospodăriile proprietate personală să 
mărească efectivele de animale în 
anul 1972 cu 25 la sută.

Buicurîndu-ne din toată inima de 
marile Înfăptuiri pe care le-am ob
ținut sub oonducerea ințeleaptă a 
partidului, scriu în telegrama lor 
cooperatorii din comuna Mihai Vi
teazul, județul Cluj, ne angajăm să 
muncim cu abnegație și devotament 

TELEGRAME ADRESATE C.C. AL P.C.R., 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

pentru îndeplinirea și depășirea pla
nului de producție pi* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 anul in curs cu 
350 000 lei, din care 100 000 lei reali
zați din activități industriale.

Nr. Numărul de salariați 
crt. permanenți ai unității

1. Pînă la 100 salariați
2. De la 101 la 500 salariați
3. De la 501 la 1 000 salariați
4. De la 1 001 la 2 000 salariați
5. De Ia 2 001 la 3 000 salariați
6. De la 3 001 la 4 000 salariați
7. De la 4 001 la 5 000 salariați
8. De la 5 001 la 10 000 salariați
9. Peste 10 000 salariați

Adresindu-se conducerii partidului, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. coo
peratorii din comuna „Independența", 
județul Constanța, se angajează să 
depășească producția planificată pe 
acest an cu 221 tone griu, 93 tone po
rumb, 10,5 hl lapte de oaie și să ob
țină astfel un venit peste plan de 
439 000 lei, care să acopere integral 
contribuția de 7 la sută pentru Casa 
de pensii.

Dînd glas hotăririi noastre ferme, 
de a răspunde prin fapte grijii per
manente pe care partidul o mani
festă față de noi, se spune în tele
grama cooperatorilor din orașul Co- 
vasna, ne angajăm să muncim mai 
mult și mai bine, pentru a realiza 
in mod exemplar sarcinile de pro
ducție ce ne revin. Vom depăși cu 
1 Ia sută producția vegetală și ani
mală planificată, ceea ce valoric re
prezintă 107 000 lei, iar din activită
țile industriale și de prestări de ser
vicii vom realiza peste prevederi 
200 000 lei. Folosim acest prilej pen - 
tru a asigura Comitetul Central, pe 
dumneavoastră personal, iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu. că nu vom 
precupeți nici un efort pentru reali
zarea unor producții cit mai bune la 
nivelul condițiilor create de partidul 
și statul nostru.

Asigurînd conducerea partidului că 
vor folosi din plin toate forțele și 
mijloacele. întreaga capacitate de 
muncă pentru sporirea continuă a 
producției agricole vegetale și ani
male. participanții la adunarea ge
nerală a cooperativei agricole de 
producție din comuna Rapollu Mare, 
județul Hunedoara, se angajează. în 
numele cooperativei lor. să dea peste 
plan 25 tone grîu. 50 tone sfeclă de 
zahăr. 10 tone Cartofi. 35 tone legu
me, să realizeze o producție supli
mentară la plante furajere de 30 tone 

producției, în calitatea produse
lor, din moment ce comuniștii 
nu au fost puși în situația să 
examineze și să stabilească Ce 
au de făcut pentru înlăturarea 
lor ? Firește, pentru astfel de si
tuații poartă o mare răspundere 
și comitetul de partid a] uzinei. De 
altfel, cum ar fi putut determina 
ca în organizațiile de bază să se 
respecte democrația si disciplina, cînd 
în anumite cazuri el însuși nu-și în
deplinește obiectivele propuse? Nu 
o dată obiectivele înscrise în planuri
le de muncă ale comitetului sînt ami
nate și problemele rămîn nerezol
vate.

— Din asemenea stări de lu
cruri, unii deduc că simpla res
pectare a normelor cu privire la 
convocarea în termen a ședințe
lor ar insemna, implicit, asigu
rarea unei vieți democratice.

— în astfel de cazuri se uită că 
ședințele își au rostul doar dacă 
creează cadrul dezbaterii aprofundate 
a problemelor, dacă pregătesc pre
misele pentru soluționarea lor efec
tivă. Pe de altă parte, este de sub
liniat că proliferarea ședințelor nu 
înseamnă nicidecum un plus de de
mocrație, ci dimpotrivă ! Au fost 
cazuri, Ia unele comitete de partid, 
unde democrația, mai exact princi
piul muncii colective, se manifesta 
într-un număr excesiv de ședințe. 
Cu cîtva timp In urmă, la comitetul 
de partid al sectorului 4 s-au ținut, 
în afară de plenarele comitetului, de 
ședințele de secretariat și de lucru 
și alte ședințe, fără a se crea în
totdeauna condiții ca membrii birou
lui să se pronunțe în cunoștință de 
cauză asupra problemelor in discu
ție, să contribuie la o mai judicioasă 
fundamentare a deciziilor și măsu
rilor adoptate.

Totodată, trebuie relevat că întări
rea democrației si a disciplinei de 
partid nu poate fi decît rezultatul 
unor acțiuni perseverente. Dacă în 
ultimul timp constatăm o intensifi
care a activității membrilor comite
tului municipal, a comitetelor sec
toarelor și a organizațiilor de 
partid, ca și a organizațiilor de bază 
din întreprinderi și instituții, cum 
sînt „Semănătoarea", Combinatul de 
confecții și tricotaje București, U- 
zina de utilaj chimic „Grivița Roșie", 
Ministerul Transporturilor și Tele
comunicațiilor, Ministerul Energ’ei 
Electrice și altele, aceasta se dato
rează unei mai consecvente aplicări 
a principiilor democrației interne de 
partid, a conducerii colective, stabi- 
lindu-se totodată mai precis sarci
nile ce revin cadrelor de conducere, 
celorlalți comuniști, într-o perioadă 
sau alta, în legătură cu măsurile 
luate, cu acțiunile ce se întreprind, 
creîndu-se astfel cadrul practic de 
întărire a disciplinei.

— Cum se explică situațiile in 
care, deși adunările de partid se 

fin, să insilozeze peste prevederi 
60 tone nutrețuri. In același timp, din 
activități industriale și prestări da 
servicii ei și-a.u propus 6ă realizeze 
un venit suplimentar de 275 000 leii 
In acest fel întreaga contribuție de 
7 la sută pentru "Casa de pensii se 
va realiza pe seama producțiilor ți 
a veniturilor suplimentare.

Cooperatorii din Fetești, județul 
Ialomița, scriu printre altele in te
legrama adresată conducerii parti
dului, tovarășului Nicolae Ceaușescu! 
Angajîndu-ne ca în acest an să ob
ținem producții medii la hectar de 
4 000 kg griu, 8 000 kg porumb, 
2 500 kg floarea-soarelui. 160 tone 
carne, peste 4 000 hl lapte și să rea
lizăm venituri de 700 000 lei. noi am 
ținut seama de indicațiile date do 
dumneavoastră, tovarășe secretar ge
neral. la consfătuirea cu lucrătorii 
din agricultura județului nostru, ți 
sințem hotărîți să ne înzecim efor
turile pentru a da viață prețioaselor 
îndrumări în vederea dezvoltării a- 

griculturii coope
ratiste și spori
rii contribuției 
noastre la făuri
rea societății so
cialiste multila
teral dezvoltate.

Adunarea ge
nerală a mem
brilor cooperatori 
din comuna Gur- 
ghiu, județul Mu
reș, se angajează 

să depășească producția planificată cu 
20 tone griu, 15 tone porumb, 8 tone 
carne de bovine, să reducă cu 4 la 
sută cheltuielile de producție, să rea
lizeze venituri bănești suplimentare 
în valoare de 1 200 000 lei.

Angajamente sporite sini cuprinse 
și în telegrama cooperatorilor din 
Cehul Silvartiei, județul Sălaj, care 
au hotărit să depășească producția 
planificată la carne și lapte și să ob
țină din activitățile industriale si 
prestările de servicii, precum și din 
reducerea cheltuielilor de producție 
venituri suplimentare în valoare do 
350 000 lei.

După ce arată că prin dezvoltarea 
activităților industriale și-a propus 
să obțină peste plan venituri bănești 
în valoare de 2 400 000 lei, consiliul 
intercooperatist Putineiu, județul 
Teleorman, în numele tuturor coope
ratorilor din asociație, scrie în tele
grama sa : Exprimăm încă o dată 
sentimentul de adîncă recunoștință 
pentru grija pe care ne-o purtati, 
angajîndu-ne să depunem eforturi si 
mai susținute pentru înfăptuirea po
liticii partidului nostru, de transfor
mare a agriculturii cooperatiste în
tr-o ramură economică modernă, da 
înalt randament, care să-și aducă, 
contribuția pe deplin la progresul ți 
prosperitatea patriei; socialiste.

Asemenea sentimente de recunoș
tință, asemenea angajamente mobili
zatoare pentru îndeplinirea și depă
șirea sarcinilor ce le revin, exprimă 
în telegramele lor cooperatorii din 
Drîmbar și Berghin, județul Alba, 
din Ticvaniu Mare, județul Caraș- 
Severin, Gilău, județul Cluj, Sint- 
andrei, județul Hunedoara, Ciochina 
și din Lehliu, județul Ialomița, și din 
orașul Tîrgu Mureș.

(Agerpres)

țin cu regularitate, se dezbat 
probleme importante, se stabi
lesc măsuri bune, intr-un cuvint, 
nu se pot aduce reproșuri in ce 
privește respectarea democrației, 
totuși deficiențele se mențin, 
organizația de partid nu izbu
tește să se manifeste ca un fac
tor dinamic, mobilizator 1

— Una din cauzele principale con- 
stă? după părerea mea, într-o optică 
unilaterală asupra democrației. Sînt 
încă comuniști, unii care fac parte 
chiar din comitetele de partid 
ale sectoarelor și al comitetului mu
nicipal, care consideră că datoria lor 
este doar să ia parte la ședințe, 
să-și spună părerea asupra proble
melor puse în discuție, să facă even
tual propuneri. în ce privește acțiu
nea practică pentru a înfăptui cela 
hotărîte în comun, asta este o obli
gație care, în concepția tovarășilor 
respectivi, revine altora. De cite ori 
n-a analizat comitetul de partid da 
la uzina „Republica" problemele re
feritoare ia calitatea țevilor ? De fie
care dată ședințele au decurs demo
cratic, dar la realizarea lor n-au luat 
parte toți membrii comitetului, masa 
largă a comuniștilor, hotărîrile ne- 
fiind îndeplinite integral. Cînd discu
tăm cu unii tovarăși despre astfel da 
lucruri, observăm că își dau greu 
seama că neajunsurile de asemenea 
natură își au una din surse în încăl
carea democrației, a disciplinei da 
partid...

— Ce concluzii practice se de
gajă pentru activitatea de viitor 
a, comitetului municipal și a co
mitetelor de partid ale sectoa
relor in legătură cu aplicarea 
consecventă a principiilor demo
cratice ca mijloc de întărire a 
rolului organizațiilor de partid T

— Pe de o parte, promovarea pa 
scară largă a tot ce contribuie la a- 
sigurarea cadrului democratic — 
dezbaterea principalelor probleme, 
exprimarea deschisă a părerilor, 
propunerilor și sugestiilor, critica șl 
autocritica etc., iar, pe de altă parte, 
întărirea disciplinei, a combativității, 
crearea premiselor ca fiecare comu
nist să acționeze cu fermitate pentru 
a da viață hotârîrilor adoptate, poli
ticii partidului Va trebui să ajutăm 
mai mult comitetele de partid și bi
rourile organizațiilor de bază să ac
ționeze in așa fel — prin pîrghiile 
și mijloacele politice de care dispun 
— incit to(i comuniștii, incepînd de 
la conducătorul întreprinderii sau 
instituției și pînă la ultimul salariat 
să-și îndeplinească ireproșabil nu 
numai obligațiile profesionale, dar 
in afara acestora să aducă, prin în
deplinirea sarcinilor obștești ce le sînt 
încredința e, o contribuție efectivă 
la creșterea continuă a rolului con
du ător ce revine organizației de 
partid.

Interviu consemnat de 
S. ORBAN
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Gazdele ne spun că Șan
hai este „China în mic". 
Există însă și un „Șan
hai în mic" — o expozi
ție permanentă a orașu
lui, în care sînt prezen
tate cele mai noi și im
portante realizări ale ce
lor 3 milioane de munci
tori, tehnicieni și ingineri 
care lucrează în cele a- 
proape 3 000 de diferite 
întreprinderi ale orașului. 
Nu mai puțin de 5 000 de 
produse recomandă mul
tiplele ramuri industriale 
din Șanhai — construcția 
de mașini, siderurgia, pe
trochimia. electrotehnica, 
construcțiile navale, 
dustria bunurilor de 
sum, artizanatul — 
cum și dinamismul 
nomic al metropolei 
pe fluviul Huan Pu, 
gresele sale în moderni
zarea și perfecționarea 
producției industriale.

Cum vizitam pentru a 
doua oară expoziția, la 
un interval de cîțiva ani, 
am putut remarca nou
tatea totală a pieselor 
expuse. Iată, de pildă s 
o presă cu comandă-pro- 
gram, de 150 de tone, 
pentru găurit, complet 
automatizată ; macheta 
unui convertizor care ela
borează, prin insuflare 
cu oxigen, o șarjă de oțel 
echivalentă cu producția 
a patru cuptoare clasica 
de 500 de tone fiecare ; o 
presă rotativă Helio, in 
cinci culori ; un război 
de țesut automat func- 
ționînd cu jet de aer 
comprimat, fără suveică ; 
autobasculante de 32 
tone ; tractoare ; 
cheta unor uzina 
acoperiș mobil (pe 
curi) pentru ca, dacă se 
ivește necesitatea înăl
țării clădirii, să1 nu fie 
demontat acoperișul ; co
șuri de fabrică montate 
pe șine, peritru facilita
rea deplasării lor în e- 
ventualitatea extinderii 
spațiului ; microscop e- 
lectronic ; sistem de alar
mă automat pentru in
cendii ; aparate Roentgen 
portabile (23 de kilogra
me) pentru zonele de 
munte. Și apoi, acele ine
galabile obiecte din jad, 
cărbune, fildeș, acea ex
plozie de fantezie și ta
lent, caracteristice 
înzestratului popor 
nez.

Expoziția confirmă 
Șanhaiul, care cu cei 
te 10 milioane 
ai săi este cel mai mare 
oraș al Chinei, a devenit 
cel mai important centru 
industrial al țării prie
tene. Gazdele subliniază : 
a devenit, întrucît, pînă 
la victoria revoluției chi
neze, el era, sub domi
nația colonială, un punct 
de tranzit al bogățiilor 
Chinei spre alte țări.

în două decenii, orașul 
și-a schimbat radical 
profilul ; după profilul 
oamenilor săi.

Mindria termocentralei 
Utzin -din Șanhai, cea 
mai’ mare uzină electrică 

constituie 
cărei 

altfel. 
China.

REÎNTÎLNIREI
*

*

(de aici și denumirea lu
crării), proiectat și exe
cutat în întregime de co
lectivul termocentralei.

— „Lucrarea 125“ a 
durat 10 luni, de la pro
iectare pînă la darea ei 
în folosință, ne spune el. 
Toate aparatele compo
nente sint fabricate în 
China. Din cele trei sis
teme de răcire — cu aer, 
hidrogen sau apă — pro- 
iectanții de la Utzin au 
ales ultimul sistem. Ră
corea cu hidrogen are o 
eficacitate de cinci ori 
mai mare fată de răcirea 
cu aer, iar cea cu apă de 
50 de ori mai mare decît 
răcirea cu hidrogen, ne 
spune gazda.

Cian Ci-șin relatează

După ce vizităm șala 
turbogeneratorului de 125 
MW și sala centrală de 
comandă, gazdele ne pre
zintă rețeaua de transfor
matoare, vorbindu-ne de 
o experiență originală de 
reparare a rețelei de 
înaltă tensiune, pe care 
avea să ne-o prezinte mai 
amănunțit însuși autorul 
ei, inginerul Cen Tai-iu. 
Președinte al Comitetului 
revoluționar al direcției 
energetice din orașul An- 
șan, din nord-estul Chi
nei, acest inginer a ela
borat. împreună cu un 
colectiv de muncitori, o 
nouă metodă de operare 
liberă pe fir sub tensiune 
foarte înaltă, fără între
ruperea curentului. îmi

tă în mașini de rectificat, 
are 6 000 de muncitori și 
este apreciată ca fiind 
una dintre cele mai bune 
unități ale acestei ramuri 
din China. Planul de stat 
pe anul 1970 prevedea 
realizarea a 2 400 de ma
șini de rectificat ; munci
torii uzinei s-au angajat 
să creeze aproape 3 000 
de mașini — prin inten
sificarea deosebită a miș
cării de inovații, raționa
lizare și economii.

Secretarul Comitetului 
revoluționar al uzinei, 
Ciu Din Țin, relevă că 
problema pregătirii teh
nice a muncitorilor con
stituie o preocupare con
stantă a conducerii între
prinderii. Uzina are, în 
acest domeniu, o expe
riență îndelungată și fruc
tuoasă, ne spune el. Mun
citorii cu vechime sint a- 
trași la munca de con
cepție a mașinilor-unelte; 
ei beneficiază, totodată, 
de cursuri serale de spe-; 
cializare. Muncitorii și 
tehnicienii cu rezultate 
deosebite și cu mare ex
periență sînt trimiși 
lucreze în 
cetare ori 
nioitate. 
teoretice 
spune Ciu Din Tin, sînt 
ca un strat de argilă, iar 
pe argilă nu pot crește 
plante. Trebuie, deci, să 
amestecăm argila cui pă
mîntul fertil".

Conducerea uzinei a 
reușit să formeze peste 
300 de tehnicieni și spe
cialiști. Gazda ne spune 
că la 21 iulie 1968, citind 
în presă o anchetă asu
pra experienței Uzinei de 
mașini-unelte din Șan
hai, președintele Mao 
Tzedun a dat indicația să 
fie studiate și însușite 
metodele de perfecționare 
tehnică ale întreprinderii.

Colectivul uzinei a ho- 
tărit experimentarea unei 
noi formule de speciali
zare. Muncitorii „din pri
ma linie", arată Ciu Din 
Tin, care au cel puțin 
șase ani, vechime și au 
absolvit școala medie in
ferioară (ciclul de învâ- 
țămint chinez cuprinde 
șase clase elementare, trei 
medii inferioare și 
medii superioare), 
recrutați pentru 
complexe de 
nare, cu /durata de 
ani. Aceasta este 
versitatea 21 iulie" 
Șanhai, care, ne 
gazdele, are un caracter 
experimental. Rezultatele 
de pînă acum sint bune, 
așa incit experiența va 
fi aplicată cu continui
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a orașului, o 
„lucrarea 125“, a 
istorie este, de 
larg cunoscută în 
Vicepreședintele Comite
tului revoluționar al uzi
nei, Cian Ci-șin, unul din 
autorii lucrării, un mun
citor de 30 de ani, nu-și 
poate reține entuziasmul 
cînd ne vorbește de tur- 
bogeneratorul de 125 MW

A

însemnări de călătorie

apoi că acum cinci ani 
s-au făcut sondaje pen
tru achiziționarea din 
străinătate a unui proto
tip de turbogenerator de 
mare putere, dar prețul 
cerut era exorbitant. 
Muncitorii din Șanhai, în 
primul rînd colectivul 
termocentralei, s-au an
gajat să realizeze acest 
turbogenerator prin forțe 
proprii. „Lucrarea 125“ a 
ridicat numeroase pro
bleme complexe, dar 
printr-o mobilizare exem
plară a colectivului difi
cultățile au putut fi de
pășite. De pildă — arată 
interlocutorul nostru — 
un electrod OKSP, care 
n-a putut fi procurat din 
import, a fost produs de 
un atelier din Șanhai in 
opt zile, după 24 de ex
periențe chinuitoare.
„Lucrarea 125“ necesita o 
mașină de îndoit tuburi 
de oțel de mare diame
tru ; ea a fost rezolvată 
printr-un efort îndîrjit de 
muncitorii de la Utzin.

— Da, oamenii-s mai 
puternici ca mașinile — 
he spune Cian Ci-șin, ei 
pot domina tehnica. Oa- 
merrfl au curaj șt inteli
gență, au entuziasm. For
ța spirituală trebuie-tran- 
sformată într-o forță ma
terială.

vorbește foarte simplu 
despre marile avantaje 
ale metodei sale — pro
ducția fabricilor și folo
sirea energiei electrica 
de către consumatori nu 
sînt afectate in cursul lu
crărilor de întreținere ori 
reparație. Experiența ridi
ca însă probleme ce pă
reau insurmontabile. Este 
suficient să te apropii la 
doi metri de linia de 
220 000 de volți, ne spune 
Cen Tai-iu, pentru a fi 
ucis pe loc. A studiat îm
preună cu tovarășii săi, 
timp de peste 10 ani, po
sibilitățile de a depăși 
„zona interzisă". După 
studii complexe, au reu
șit să imblînzească „ti
grul electric" și. printr-un 
sistem original de izo
lare, să lucreze la linii 
fără sistarea curentului. 
„Sint bucuros, ne spune 
inginerul, că am obținut 
aprobarea de a fi primul 
care să experimenteze 
ceastă metodă".

Colectivul condus 
Cen Tai-iu este astăzi 
preciat in întreaga 
nu numai pentru 
sa competentă 
dar și pentru 
perseverenta și 
său.

Uzina de mașini-unel- 
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ostilă bătrinilor
Obiectivul aparatului urmărește 

deplasarea pietonilor pe o arteră cir
culată din Viena. Iată niște bătrîni 
Infirmi, care așteaptă să treacă stra
da ; se tem. ezită. Este arătat apoi 
un altul, care pășește nesigur, își 
pierde echilibrul și cade, lovindu-se. 
Lumea trece indiferentă pe lingă ei.

...Cu glasul stins de boală, o bătrî- 
nă povestește. Nu are putere să se 
ridice din pat. Cuvintele plutesc par
că în ceață, dar răscolesc pînă-n a- 
dîncuri. în camera modestă, boala 
l-a țintuit la pat — întîi pe 6Oț, apoi 
și pe soție. La Început, bătrîna s-a 
mai putut mișca prin casă spre a-și 
ajuta tovarășul de suferință. Dar în- 
tr-o bună zi forțele au părăsit-o. A- 
mîndoi au rămas imobilizați fizicește, 
singuri intre cei patru pereți. Slaba 
licărire de viață a soțului s-a con
sumat mai repede și zile de-a rîn- 
dul bătrîna a stat cu cadavrul în 
casă pînă cînd poștașul, contrariat de 
lipsa oricărui semn de viață, a intrat 
în casă și a descoperit tragedia. Bă- 
trînii aveau vecini, dar nici unul nu 
s-a întrebat de soarta lor.

...Un caz din Berlinul occidental. 
O femeie oarecare despre care se știa 
că e curajoasă în fața vicisitudinilor 
vieții și-a pus capăt zilelor. De ce ? 
Un reporter își propune să investi
gheze mobilul faptelor. S-a interesat 
ce știu vecinii, oamenii care au trăit 
în imediata apropiere a victimei 
timp de 10, 20 de ani sau chiar mal 
mult. Au fost întrebați brutarul, mă
celarul, băcanul, oameni cu care ne
fericita a avut de-a face, dacă nu 
zilnic, cel puțin de cîteva ori pe săp- 
tămînă. Mai toți au ridicat din umeri. 
Cei tineri își au viața lor. Bătrânii o 
au pe a lor. Fiecare luptă pentru 
existență. Punțile de comunicație 
între generații dispar ; nu 
simte aproape nimic uman 
relații.

...Vara trecută, la Lyon,
de 71 de ani care nu mai putea su
porta singurătatea, izolarea și pu-

se mai 
în aceste

o femeie

stiul din jurul ei, a hotărît să se si
nucidă prin înfometare. Se numea 
Simone Fournier. Secvențele acestui 
calvar le-a consemnat într-un jurnal. 
„Foamea e teribilă, dar singurătatea 
e și mai cumplită..“ Așa începe pri
ma filă a jurnalului, datată 20 iunie. 
Peste 10 zile: „Au început amețe
lile...", iar după 24 de ore : „Aproape 
nu mai pot scrie și înghiți". Jurnalul 
n-a mai reținut apoi decît semne fără 
sens. Simone Fournier a murit spre 
mijlocul lunii iulie, dar a fost des
coperită abia două luni mai tîrziu.

întîmplări de genul acesta abundă 
în rubricile de ..Fapt divers" ale 
ziarelor occidentale. în ultimul timp 
însă, soarta tragică a oamenilor în 
vîrstă din societatea în care banul 
este atotputernic a atins dimensiu
nile unei probleme sociale, pe care 
nici presa burgheză nu o mai poate 
ocoli. „Wiener Nachrichtendienst" 
și-a propus să urmărească zilnic, 
timp de o săptămînă, soarta unor bă
trîni lipsiți de ajutor. „Tragedia unui 
bătrîn" este titlul unui articol apărut 
la loc de frunte în „Linzer Volks- 
blat“. „Drum nesigur în amurgul 
vieții" se intitulează un articol de a- 
naliză din „Express". „Bătrinii 
trăiesc adesea ca exilații — 
constată „Arbeiter Zeitung". Marile 
familii de odinioară, care reuneau 
sub același acoperiș pe toți membrii 
lor, de la nepoți la bunici, au rămas 
cazuri rare. A devenit o raritate pînă 
și ajutorul vecinului, care înainte 
constituia ceva de la sine înțeles".

Există, firește, felurite organizații 
și asociații care desfășoară o susți-, 
nută campanie propagandistică în a- 
juitorul bătrinilor. Remediile nu sînt 
însă cuprinzătoare, complicațiile cresc 
mal repede decît cazurile rezolvate. 
Iar aceasta, deoarece explicația si
tuației se află în însăși esența „so
cietății de consum".

Petre STANCESCU
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Există la Șanhai 
preocupare constantă pen
tru a descoperi și folosi 
noi resurse de îndrăz
neală și inteligentă, de a 
spori încrederea în for
țele colectivelor de mun
că, pentru a domina orice 
dificultate, ne spun to
varășii chinezi. Experien
ța Șanhaiului, a întregii 
Chine populare, confirmă 
cu prisosință adevărul că 
orinduirea socialistă des
cătușează inepuizabile e- 
nergii creatoare, asjgu- 
rînd un larg cimp de afir
mare cutezanței, perseve
renței și inteligentei omu-

lon CÂRJE

„Salariu egal la 
muncă egală" este 
departe de a fi o lo
zincă perimată chiar și 
in unele din cele mai 
avansate țări capita
liste din Europa. Sta
tistici recente relevă

De la Conquista încoace, nimic nu 
■ infierbîntat mai mult imaginația 
nebăștinașiior ca presupusa existență 
a unor orașe pierdute in imensitatea 
junglei amazonice. O întreagă mito
logie s-a țesut în jurul lor, descriin- 
du-le ca pe niște depozite de comori 
fără stăpîni, aflate în așteptarea no
rocoșilor. Multora li se părea ciudat 
că asemenea idei sint vehiculate și 
de anumite triburi băștinașe, pentru 
care aurul — și în genere noțiunea 
de bogăție — e departe de a avea 
semnificația ce i-o conferă europenii. 
După multă bătaie de cap, cineva a 
optat pentru o explicație simplă : 
cunoscînd pasiunea cuceritorului pen
tru aur și pietre prețioase, „indianul" 
a căutat s-o utilizeze în propriul său 
interes, inventînd diverse „Eldora- 
do"-uri, plasate însă cit mai departe 
de tribul său. Variază zonele unde 
s-ar ascunde, zice-se, misterioasele 
„metropole", felurite sînt explicațiile 
(de la unele aparent rezonabile — 
cum erau cele după care s-a călăuzit 
acum vreo patru decenii colonelul 
Fawcet în expediția sa fără întoar
cere — la altele de-a dreptul absurde), 
dar mitul s-a înrădăcinat trainic și 
dezmințirea lui categorică — 
confirmarea, cine știe 7 — nu se 
teaptă înainte ca Amazonia să 
cunoscută în întregime.

Cind, după sute de kilometri
junglă, te apropii de Manaus încerci 
senzația că descoperi vreuna din 
fabuloasele metropole pierdute. Con
curează lâ o asemenea impresie tre
cerea foarte bruscă de la desișul 
verde la orașul situat pe malul lui 
Rio Negro, dar și caracteristicile sin
gulare ale evoluției acestei localități, 
imposibil de a fi reproduse în altă 
parte. întreaga istorie a Manausului 
e legată de marea „aventură a cau
ciucului" și de consecințele ei. 
Cauciucul transformase Manausul, în 
vremea cînd Amazonia era singurul 
loc din lume unde acest produs putea 
fi procurat, dintr-o simplă așezare 
indiană in cea mai trufașă metropolă 
braziliană, pentru ca apoi, cu aceeași 
rapiditate, s-o convertească în simbol 
al decăderii. Și, de la primul război 
mondial, victimele nu au făcut alt
ceva decît să deplingă „tragedia 
cauciucului", privind spre imul din... 
reperele ei : cupola Teatrului Ama
zonas. E mai mult decît o casă de 
spectacole. Un fel de templu, cate
drală, mausoleu, piramidă. Un scrii-

tor local implora cîndva : „Pentru 
dumnezeu, uitați acest teatru ! Pri
viți la potențialul nostru economic". 
Clădirea in sine exercită un fel de 
magie a adorării. E cel mai luxos tea
tru din Brazilia și probabil are putini 
rivali în lume. Toate candelabrele 
sale de cristal sînt importate din Se
vres și Veneția, tot mobilierul e fran
țuzesc, acoperișul provine din Alsa
cia. tonele de marmură șlefuită — din 
Toscana, iar toată partea metalică — 
din Anglia și Franța. Inaugurarea, în 
1896. a coincis cu începutul febrei 
cauciucului, urmînd apoi o continuă 
sporire a faimei. Pe atunci stagiu-

es mai expresive rămase din „la belle 
âpoque". In matca imensă a lui Rio 
Negro, de peste trei kilometri lăr
gime, se mișcă sute de ambarcațiuni 
— de la umile „canoas" pînă la petro
liere de mare tonaj. De fapt, aici, în 
port, începi să simți că totuși ceva 
s-a schimbat și că acest ceva amin
tește într-un fel de timpurile cînd 
orașul era mai legat de străinătate 
decît de Brazilia. Portul plutitor, care 
acompaniază nivelul fluviului cu va
riații de pînă la 12 metri, era, la în
ceputul secolului, mîndria proprie
tarilor (firma londoneză „Brothers 
Booth"), căci primea circa o mie de

Mitul depozitelor de comori 
„Aventura cauciucului"
Prezente românești la 

Manaus

nile din Manaus erau certificat de 
consacrare pentru orice artist brazi
lian. Mai soseau aici faimoși cîntă- 
reți lirici din Italia și din alte părți 
ale Europei. Elita locală citea ziarele 
din Londra și Paris — bărbații pen
tru a lua cunoștință de mersul bursei, 
femeile pentru â fi la curent cu lan
sările caselor de modă pariziene, iar 
la Manaus era furnizată toată gama 
de produse și servicii europene — 
de la „Haute Couture" pînă la apa 
minerală. „Baronii cauciucului" ple
cau mai des în Europa decît la Rio 
de Janeiro..

Am cunoscut fizionomia orașului 
Manaus acum mai bine de trei ani. 
La prima vedere nu pare să se fi 
produs între timp vreo schimbare 
deosebită... Același aer monumental și 
totodată pauper, îndeosebi în cartie
rele favelelor plutitoare — interzise 
de autorități, dar prezente încă, ace
leași case vetuste, în stil portughez 
(exceptînd noile blocuri moderne din 
centru), aceleași vestigii arhitectoni-

nave pe an. O dată cu crahul cauciu
cului a început să nu mai fie renta
bil și, cum se obișnuiește în aseme
nea cazuri, a fost vîridut statului bra
zilian. Dar iată că, după decenii de 
paralizie, portul și-a redobîndit voca
ția. Mulțimea de nave trase la chei 
sau ancorate în apropiere arborează 
pavilioanele a zeci de țări. Orașul e 
cuprins acum de euforia comerțului 
liber. Din 1967, printr-un decret al 
guvernului federal, s-a instituit aici 
o zonă fără bariere vamale, pe o su
prafață de 10 000 kilometri pătrați, 
centrul ei fiind orașul Manaus. A fost 
soluția aleasă de autoritățile federale 
pentru a crea un avanpost al dezvol
tării economice în cea mai vastă și 
mai vitregită zonă a Braziliei : Ama
zonia occidentală.

Manaus e centrul acestei regiuni 
alcătuite din două state și două teri
torii federale, unde jungla tronează 
suverană, întreruptă doar de cîteva 
modeste luminișuri — localități mi
nuscule, vegetînd pe seama pescui-

mai mic!
că in toate 
ței comune, 
rizarea 
cea a femeilor există 
un decalaj simțitor. în 
industria prelucrătoare 
diferența 
defavoarea

țările Pie- 
între sala- 

bărbaților și

este — în 
femeii —

de 24,8 la sută în Ita
lia, 27,5 la sută în 
Franța, 30,3 la sută în 
R.F. a Germaniei, 39,3 
la sută în Olanda și 
45.5 la sută în Luxem
burg.

în Occident, viata devine
tot mai scumpă

Ca urmare a insta
bilității economice, a 
creșterii cheltuielilor 
in scopuri neproduc
tive, in primul rind 
pentru înarmări, a de
precierii monedelor 
naționale — fenomen 
tot mai pregnant, in 
ultimul timp in princi
palele țări capitaliste 
— costul vieții crește 
neîncetat. Acest lucru 
lovește, inainte de toa
te, păturile largi ale 
populației cu un venit 
fix, adică masele de 
muncitori și funcțio
nari, care, sufocate de 
nevoi, se ridică ade
sea in apărarea inte
reselor lor fundamen
tale, ducind acerbe 
lupte revendicative. 

Graficul alăturat, 
reprodus din revista 
„DER SPIEGEL", în
fățișează creșterea 
prețurilor la articolele 
de larg consum intr-o 
serie de țări capita
liste, în perioada fe
bruarie 1970 — februa
rie 1971.

CREȘTEREA PRETURILOR LA 
ARTICOLELE DE LARG CONSUM 
februarie fâtĂ de 
februarie fpfo, 7n procente.
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Casa cu nr. 9 din 
strada 102 este cu
noscută în cartierul 
de est al New Yorku- 
lui ca locul în care o- 
mul disperat este in
vitat să-și alunge gîn- 
durile negre, recurgînd 
la o... priză de heroi
nă. Clienții casei pro
vin în special din car
tierul 24, situat intre 
Parcul central și Hud
son. Potrivit datelor 
existente, acest cartier 
numără aproximativ 
160 000 de oameni, 
căror venit este 
majoritatea cazurilor 
dintre cele mai scăzu
te. Evident, în cartier, 
în afară de acești oa
meni care trăiesc doar 
din ajutorul social, sint 
și alții, care ocupă a- 
partamente luxoase, 
foarte costisitoare. Așa 
încît unii recurg la 
stupefiante din cauza

al 
în

mizeriei și a lipsuri
lor, iar alții din plictis.

Pentru majoritatea 
acestor consumatori de 
stupefiante, singurul 
mod de a-și putea 
procura această otravă 
este furtul. Pe măsură 
ce consumul de heroi
nă a devenit o epide
mie, în cartierul 24 a- 
restările au crescut 
într-un singur an cu 
600 la sută. Au cres
cut, de asemenea, spar
gerile și furturile.

Presa americană 
relatează că aproxima
tiv două treimi din 
delictele comise în 
New York decurg din 
consumul de stupe
fiante. „New Yorkul 
— scrie comentatorul 
Stewart Alsop în re
vista „Newsweek" — 
este un oraș asediat. 
Aici există pe puțin 
100 000 de consumatori 
de heroină, iar numă-

rul lor crește văzînd 
cu ochii. Aceștia sint 
oameni care trebuie să 
cheltuiască 40 de do
lari pe zi. Aceasta în
seamnă că consuma
torii de heroină fură 
de la ceilalți cetățeni 
în fiecare an peste 
1,5 miliarde dolari. 
Prețul real pe care îl 
plătește însă New 
Yorkul este moartea sa 
ca oraș. Decît să tră
iască în teamă și pa
nică, toți cei care își 
pot permite părăsesc 
orașul. Cu timpul, 
dacă acest flagel nu 
va putea fi oprit, New 
Yorkul va deveni o 
simplă carcasă locuită 
numai de oameni foar
te săraci și doar de o 
mină de bogați care-șî 
pot permite să se izo
leze de mddiul încon
jurător, bîntuit de 
panică".

ELVEȚIA
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intrarea în Uzl- 
din Kassel-Wal- 
(R. F. a Germa- 
ale concernului 

— Telefunken 
ne- 

con- 
de

La 
nele 
dau 
niei) 
A.E.G. 
flutură steaguri 
gre. Ele nu 
stituie un semn 
doliu, ci simbolizează 
o acțiune de luptă a 
proletariatului. în ca
zul nostru, cei 570 de 
muncitori s-au ridicat 
la luptă împotriva in
tenției patronatului de 
a închide uzina și de 
a transmuta producția 
într-o altă unitate. Sa- 
lariații au ales un co
mitet care conduce

acțiurwle lor și care a 
arătat că va recurge 
la grevă cu ocuparea 
clădirii dacă condu
cerea concernului nu 
va abandona planurile 
inițiate.

Intenții asemănă
toare nutrește la Kas
sel și conducerea fa
bricii de fibre sinteti
ce „Spinnfaser A. G.“ 
care a anunțat că, în 
urma restrîngerid pro
ducției, 450 de munci
tori urmează să fia 
concediați. De aseme
nea, „Uzinele de tex
tile Salzmann" din a- 
celași oraș au anunțat

Închiderea unor secții 
și concedierea a 400 
de lucrători.

Dacă conducerile a- 
cestor întreprinderi 
vor pune, într-adevăr, 
în aplicare planurile 
lor — arată ziarele lo
cale — muncitorii 
concediați vor îngroșa 
rîndurile celor care se 
află, de multă vreme, 
în căutarea unui loc 
de muncă. Și, inevita
bil, lupta oamenilor 
muncii vest-germani 
pentru interesele lor 
fundamentale va
noaște un nou avînt.

tului, a recoltării de castane și, oca
zional, pe seama extracției minerale, 
extrem de limitate. Pornind de la 
premisa că integrarea economică a 
acestui teritoriu imens — inclusiv 
din rațiuni de siguranță națională — 
nu e posibilă decît pe etape, guvernul 
a recurs, pentru început, la zona co
merțului liber, ca la un „tratament 
de șoc", destinat să reanime muri
bundul, sau, dacă vreți o imagine mai 
puțin funebră, ca la o cîrjă ce li va 
fi retrasă pacientului după ce va fi 
făcut primii pași. Cu excepția arme
lor, tutunului, băuturilor alcoolice și 
automobilelor, orice alte mărfuri 
străine intră liber In Manaus, făcin- 
du-1 să aibă cel mai cosmopolit con
sum din Brazilia. Așa se face că par
tea înstărită a populației se răcorește 
cu ventilatoare japoneze, mănîncă 
unt din Danemarca, conserve de le
gume din Olanda (lncurclnd totuși 
instrucțiunile de preparare, din cauza 
limbii), se îmbracă după cele mai di
verse linii de modă etc. Repet, e vor
ba de cei cu resurse de cumpărare, 
fiindcă pentru „caboclos"*) nu contea
ză ieftinirea din moment ce pentru ei 
banul e ceva cu totul intimplător. 
Pentru un caboclo, cel mai important 
lucru este să găsească un loc de mun
că in producție, aceasta constituind, 
de altfel, unul din obiectivele „zonei 
libere". Alături de implantarea zopei 
de comerț, au fost adoptate un șir de 
alte măsuri vizînd impulsionarea 
dezvoltării Amazoniel. Pentru a a- 
trage pe oamenii de afaceri din restul 
Braziliei, li s-au acordat acestora 
mari înlesniri fiscale, cum ar fi po
sibilitatea de a învesti în propriul 
beneficiu pînă la jumătate din impo
zitul datorat statului, precum șt a- 
vantaje și prioritate > la obținerea da 
credite guvernamentale. Multe firme 
din Sao Paulo, Rio de Janeiro și alta 
centre industriale sînt prezente de pe 
acum la Manaus, lărgind capacitatea 
productivă a orașului și asigurînd noi 
locuri de muncă. La sediul „Sudam" . 
(Superintendența 
Amazoniel) mi 
din care rezultă

, de întreprinderi în ultimii doi ani 
și mai ales creșterea pondere! celor 
cu înzestrare tehnică modernă. Atrac
ția exercitată de Manaus Începe insă 
să preocupe autoritățile, fiindcă 
fluxul migratoriu spre oraș a dublat 
deocamdată costul chiriei, a provocat 
apariția unor noi cartiere de cocioabe 
— terestre și plutitoare — iar, pe de 
altă parte, dacă fenomenul va conti
nua să ia amploare, 
spațiul amazonic va 
pregnant.

Din Infinitatea de 
vărsate pe piața din 
sesc nici cele românești. Proprieta
rul hotelului în care m-am oprit a 
ținut să mă informeze că marmura 
scărilor de la intrare este „de Mo- 
neasa", iar sacii de ciment destinați 
unei noi aripi a clădirii „sînt veniți 
din București". De altfel, se cuvine 
a aminti că, în 1967, primul vas care 
a intrat în portul Manaus în condi
țiile stabilite prin crearea zonei li
bere a fost un cargou românesc, în
cărcat cu ciment românesc, iar impor
tatorul, domnul Jose Alves Castro 
(proprietar al unei prospere firme co
merciale ce ii poartă numele), aubll- 
niază cu neascunsă satisfacție trei 
performanțe ale sale : aceea de a fi 
„pionier al zonei libere", cea de „client 
al României" și faptul că e „primul 
locuitor din Manaus care a vizitat 
Bucureștiul", cu prilejul unei călăto
rii de afaceri. Această ultimă împre
jurare îi conferă în ochii cunoscuților 
calitatea de „specialist în cunoașterea 
României", întreținută și de teancul 
de reviste „Rumania de Hoy", insta
late pe o etajeră in sufragerie, la 
vedere. In afară de ciment și mar
mură, piața din Manaus a primit din 
România sare, biciclete, covoare și 
alte mărfuri care și-au dovedit, și 
aici, capacitatea de competiție. Exiș'5 
totodată un aspect mult mai substant
ial și semnificativ al participării 
României la impulsionarea progresu
lui Amazoniei : la Monte Alegre se 
află în construcție o fabrică de ci
ment, al cărei utilaj complet va fi 
furnizat de țara noastră, împreună 
cu asistența tehnică necesară. Im
portanța acestui obiectiv industrial a 
fost subliniată de curind și de minis
trul transporturilor, Mario Andreaz- 
za, într-o expunere făcută în fața 
parlamentului federal.

între toate proiectele ____
dezvoltării Amazoniei unul se deta
șează net prin dimensiuni și semni
ficație. E vorba de o mare șosea, 
operă ciclopică, începută de pe acum, 
care va străbate de-a curmezișul 
spațiul amazonic, legînd nord-estul 
cu frontierele occidentale ale țării și 
asigurînd joncțiuni cu rețeaua de dru
muri ale sudului. E mai mult decît o 
gigantică magistrală de transport te
restru : ea vizează în primul rind co
rijarea — în folosul Amazoniei, ca și 
al altor zone — a unor anomalii fla
grante ale peisajului economic și de
mografic național. O ilustrare sinte
tică a respectivelor anomalii o pot 
furniza următoarele cifre comparati
ve : Amazonia se întinde pe o supra
față echivalentă cu peste jumătate 
din teritoriul țării, are o populație de 
opt la sută din totalul național (con
centrată însă într-o arie foarte redu
să, spații imense rămînînd cu desă- 
vîrșire virgine) șl participă doar cu 
patru la sută la produsul brut al 
Braziliei. în timp ce regiunea de 
centru-sud a țării, cu 26 la sută din 
suprafață, înglobează 67 la sută din 
populația țării și produce 83 la sută 
din venit.

în timp ce pămîntul Amazoniei, 
fertil, dar pustiu, așteaptă de secole 
să fie pus in valoare, 27 milioane de 
brazilieni din nord-est luptă cu un 
sol semiarid, torturat de plaga ciclică 
a secetei. Șoseaua transamazonică « 
chemată să Înlesnească, să accele
reze omogenizarea demografică și, 
prin aceasta — cea economico-indus- 
trială. Desigur, e un proiect temerar, 
a cărui concretizare va dura mult, 
dar calculele 11 recomandă în cel mai 
înalt grad compensator sub unghiul 
perspectivei. Există un consens gene
ral în Brazilia asupra necesității si 
importanței acestei șosele. Nu lipsesc 
însă avertismente în sensul că, dacă 
nu se întreprind concomitent reforme 
sociale pe plan național, transamazo- 
nica va servi in principal pentru 
scurgerea abundentei forțe de muncă 
din nord-est spre latifundiile ama
zonice.

pentru dezvoltarea 
s-au furnizat cifre 
triplarea numărului

golul uman din 
deveni și mai
produse străine 
Manaus nu lip-

destinate

Vasile OROS
cu-

») Caboclo — amazonian purtlnd 
însemnele metisajului între albi și in
dieni, îndeobște muncitor sezonier.
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încheierea vizitei delegației
militare polone

Primire la Consiliul de Miniștri

ÎNTÎLNIRE CU OFIȚERI DIN GARNIZOANA BUCUREȘTI
* j

Oaspetele a relevat preocupările 
poporului polonez, grija partidului și 
statului pentru Întărirea capacității da 
apărare a Poloniei populare. în în
cheiere, a transmis mulțumiri pentru 
primirea cordială și atmosfera ospi
talieră de care s-a bucurat delegația 
militară polonă in tot timpul vizitei 
făcute in România, vizită care ser
vește prieteniei și frăției dintre po
poarele și armatele celor două țări.

La intilnire au luat parte adjuncți 
ai ministrului Forțelor Armate, gene
rali și ofițeri.

A fost prezent Jaromir Ocheduszko, 
ambasadorul R. P. Polone la Bucu
rești.

Vineri dimineața, delegația militară 
poloneză, condusă de general-broni 
Wojciech Jaruzelski, a vizitat Acade
mia Militară. Membrii delegației au 
participat apoi la o întîlnire cu ofi
țeri din garnizoana București.

întilnirea a fost deschisă de gene- 
ralul-locotenent Nicolae Militaru, co
mandantul garnizoanei București.

Luind cuvintul, generalul de arma
tă Ion Ioniță, ministrul Forțelor Ar
mate, a adresat, in numele milita
rilor români, un călduros salut dele
gației militare a Republicii Populare 
Polone. Vorbitorul a relevat Însem
nătatea relațiilor de prietenie și co
laborare dintre România și Polonia, 
care se manifestă atit pe tărim po
litic, economic, tehnico-științific, 
cultural, cit și militar.

Animați de puternice sentimente 
de solidaritate și frăție internaționa- 

• listă, oamenii muncii din țara noas
tră, militarii români se bucură din 
inimă de realizările de seamă obți
nute de poporul polonez, sub condu
cerea Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, in construirea societății so
cialiste, în înflorirea patriei sale.

Vorbitorul a trecut apoi In revistă 
realizările obținute de poporul nos
tru in construcția socialistă, in întă
rirea capacității de apărare a patriei, 
după care a înfățișat poziția Româ
niei în principalele probleme ale si
tuației internaționale actuale, preocu
parea partidului și guvernului nostru 
pentru întărirea unității țărilor so
cialiste, a tuturor forțelor frontului 
antiimperialist. în încheiere, minis
trul forțelor armate șl-a exprimat 
convingerea că vizita delegației mili
tare polone va cohtribui la o mai 
bună 
rirea 
telor . __ __
rării frățești între popoarele român 
și polonez.

A luat apoi cuvintul general- 
broni Wojciech Jaruzelski. Vizita de
legației noastre în România — a spus 
el printre altele — ne-a permis să 
cunoaștem numeroase realizări dobîn- 
dite, sub conducerea Partidului Co
munist Român, in construcția socia
lismului. Am putut vedea cum, prin 
muncă, poporul dumneavoastră trans
formă țara într-un stat modern, cu o 
economie puternică și o cultură Îna
intată.

Pretutindeni, delegația noastră a 
simțit o atitudine frățească, s-a bucu-

cunoaștere reciprocă, la Intă- 
prietenlei dintre militarii arma- 
noastre, la dezvoltarea colabo-

OASPEJI DE PESTE HOTARE Al COMITETULUI
NAȚIONAL PENTRU APĂRAREA PĂCII

în perioada 17—27 mai ne-au vi
zitat țara, la invitația Comitetului 
Național pentru Apărarea Păcii, 
delegații ale Comitetelor păcii din 
Australia, Brazilia, Cuba și Ja
ponia.

Oaspeții au vizitat Fabrica de con
fecții București și Hidrocentrala de 
pe Argeș, obiective social-culturale 
din Capitală și din țară : Muzeul de 
istorie a partidului comunist, a miș
cării revoluționare și democratice 
din România, Muzeul de istorie al 
orașului București, Muzeul f " 
Institutul de etnografie și 
Galeria de artă națională. 
Pionierilor, Spitalul de copii

Satului, 
folclor. 
Palatul 

i „Emi-

SIMPOZION
Vineri dimineața au început la Iași 

lucrările Simpozionului de sociologie 
cu tema „Forța de muncă din țara 
noastră — obiect de investigație ști
ințifică interdisciplinară", organizat 
de Universitatea „Al. I. Cuza" și Cen
trul de sociologie ieșean. Cuvintul 
de deschidere a fost rostit de prof, 
dr. docent Ion Sandru, prorector al 
un versității ieșene, care a trecut în 
revistă progresele Înregistrate de 
această disciplină, realizările socio
logilor ieșeni în colaborare cu cer
cetători din domeniile esteticii, filo
zofiei, geografiei, medicinii sociale. 
Cele peste 80 de comunicări științi-

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT « SPORT • SPORT « SPORT • SPORT • SPORT « SPORT

popice UN NOU SUCCES ROMANESC Pentru amatorii de pronosticuri sportive
LA „EUROPENELE" DE LA GALAȚI

Aseară, la Galați, s-au disputat în
trecerile finale in proba feminină de 
junioare din cadrul campionatelor 
europene de popice. Titlul de cam
pioană a revenit concurentei Ildiko

SCRIMĂ

Turneul individual de floretă femei
Concursul internațional de scrimă 

care se desfășoară în sala sporturi
lor Floreasca din Capitală a conti
nuat ieri cu proba feminină de flo
retă. întrecerea a fost dominată de 
reprezentantele U.R.S.S., prezente cu 
trei sportive în turneul final. Pe pri
mul ioc s-a clasat Ludmila Rusak 
(U.R.S.S. — 4 victorii, urmată de 
Galina Gorohova (U.R.S.S.) — 3 victo-

Astăzi, stațiile noastre de ra
dio vor transmite alternativ as
pecte de la meciurile : Progre
sul — Politehnica Iași (fotbal 
carfipionatul categoriei Ă) și 
Steaua — Dinamo (derbiul cam
pionatului masculin de handbal). 
Transmisia incepe in jurul orei 
18,25 pe programul I.

Mîine, de la ora 17,15, pe pro
gramul I, se vor transmite alter
nativ aspecte de la meciurile de 
fotbal: Dinamo — Petrolul ; 
Steagul Roșu — Steaua ; Sport 
Club Bacău — Jiul ; Universita
tea Craiova — U. T. Arad ‘ 
C.F.R. Timișoara — Farul și F.C. 
Argeșul — Universitatea Cluj.

- - - - -
rat de ospitalitate cordială. Consta
tăm și apreciem că acest climat fa
vorabil este o mărturie a relațiilor 
prietenești, socialiste, care cunosc o 
amplă dezvoltare, dintre România și 
Polonia.

După ce a înfățișat tradițiile bogate 
ale luptei de secole pentru libertate 
și progres desfășurată de cele două 
popoare, însemnătatea prieteniei și 
colaborării dintre țările noastre so
cialiste, dintre armatele statelor par
ticipante la Tratatul de la Varșovia, 
vorbitorul s-a referit la unele aspec
te actuale ale luptei împotriva impe
rialismului, pentru apărarea păcii și 
securității popoarelor.

SOLEMNITATEA DECORĂRII
La Ministerul Forțelor Armate ale 

Republicii Socialiste România a avut 
loc, vineri dimineața, solemnitatea 
decorării membrilor delegației mili
tare polone, condusă de general- 
broni Wojciech Jaruzelski, ministrul 
Apărării Naționale a R.P. Polone.

Distincțiile au fost înminate de 
generalul de armată Ion Ioniță, mi
nistrul forțelor armate.

Pentru contribuția adusă la întă
rirea relațiilor de prietenie dintre 
Forțele Armate ale Republicii Socia
liste România și Forțele Armate ale 
Republicii Populare Polone, Consiliul 
de Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, a conferit medalia „Virtutea 
ostășească", clasa I, tovarășilor ge
neral-broni Wojciech Jaruzelski, ge
neral de divizie Jozef Urbanowicz, 
general de divizie pilot Jan Racz-

PLECAREA SPRE PATRIE
Vineri seara, delegația militară a 

Republicii Populare Polone, care a 
făcut o vizită de prieteni® In țara 
noastră, a părăsit Capitala.

Pe aeroportul Otopeni, unde erau 
arborate drapelele de stat ale Repu
blicii Socialiste România și Repu
blicii Populare Polone, delegația a 
fost condusă la plecare de general 
de armată Ion Ioniță, general-colonel 
Ion Gheorghe, Nicolae Ecobescu, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, de adjuncți ai ministrului forțelor 
armate, generali și ofițeri superiori, 
alte persoane oficiale.

A fost de față Jaromir Ocheduszko, 

lia Irza", stațiunile de pe litoralul 
M .rii Negre și Muzeul de arheolo
gie din Constanța, Valea Prahovei, 
Muzeui Doftana, Castelul Peleș. ora
șul Brașov etc. ; au participat la a- 
dunarea publică organizată la Bucu
rești cu prilejul Zilei da solidari
tate internațională cu popoarele din 
Vietnam, Cambodgia și Laos. Au a- 
vut întrevederi la : Uniunea Ziariș
tilor, Institutul de studii sud-est eu
ropene, Facultatea de drept a Uni
versității București, Comitetul de 
Radio și Televiziune. De asemenea, 
au fost primiți la Marea 
Națională și la' Comitetul 
pentru Apărarea Păcii.

Adunare 
Național

susținute 
cadre di-

fice și referate care vor fi 
in cadrul simpozionului de 
dactice și cercetători din alte centre 
din țară, abordează probleme majore 
privind dezvoltarea sociologiei 
țara noastră, corelația sociologiei 
alte discipline, diverse aspecte 
problematicii muncii și mediului 
conjurător.

într-o atmosferă de puternic en
tuziasm, cei prezenți la ședința de 
deschidere, au adoptat textul unei 
telegrame adresate Comitetului Cen
tral al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

in 
cu 

ale 
In-

(Agecpres)

Jijic (România) cu 808 puncte, ur
mată de Margit Bergen (Ungaria) — 
804 puncte, Heidrun Pudewill (R. p. 
Germană) — 404 puncte.

rii, Agnes Simonfy (Ungaria) — 3 vic
torii, Zvetlana Cirkova (U.R.S.S.) — 2 
victorii, Maria Vicol (România) — 2 
victorii, Magda Marosi (Ungaria) — 
1 victorie. Ileana Drimbâ, una din fa
voritele concursului, a fost eliminată 
în preliminarii.

Astăzi are loc proba individuală de 
spadă.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
La Paris, în campionatele interna

ționale de tenis ale Franței, in turul 
trei al probei de dublu bărbați cu
plul român Sever Dron, Petre Măr- 
mureanu, deși a ciștigat primul set 
in fața perechii americane Ashe, 
Riessen. a fost întrecut cu 3—6, 8—6, 
6—2, 6—1.

SELECȚIONATA BRAZILIEI a 
suferit prima infrîngere în cadrul 
campionatului mondial feminin de 
baschet care se desfășoară in prezent 
la Sao Paulo. Intr-unui din derbiu- 
rile competiției, baschetbalistele bra
ziliene au pierdut cu scorul’ de 68—5.9 
(33—31) în fața formației Cehoslova
ciei. 

kowski, general de divizie Zygmunt 
Huszcza, general de brigadă Boles- 
law Szczerba, general de brigadă 
doctor Jozef Baryla, general de bri
gadă Andrzej Ribacki, comandor Jo
zef Cwirko, colonel diplomat Miec- 
zyslaw Kaczynski, colonel diplomat 
Zbigniew Czerwinski, colonel Jozef 
Pietrzykowski, colonel Michal Ja- 
niszewski, locotenent-colonel Janusz 
Kujawski, colonel Jozef Nowicki.

Prin același decret a fost conferită 
medalia „Virtutea ostășească", clasa 
a Il-a, tovarășului 
nowski.

Marian Step-

*
în cursul aceleiași 

Forțelor Armate ale 
ciallste România, general de armată 
Ion Ioniță, a oferit un dejun in o- 
noarea delegației militare poloneze.

zile, ministrul 
Republicii So-

de

ambasadorul R.P. Polone la Bucu
rești, colonel Jozef Pietrzykowski, 
atașat militar, aero și naval, membri 
ai ambasadei R.P. Polone, precum și 
atașați militari ai unor misiuni di
plomatice în România.

O gardă militară a prezentat ono
rul. Fanfara a intonat Imnurile 
Stat ale celor2 două țări.

Cei doi miniștri au trecut în 
vistă garda de onoare aliniată 
aeroport.

Un grup de pionieri au oferit oas
peților buchete de flori.

(Agerpres)
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EXTRAGEREA 

16 63 14.
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7 6 43 23

: 553 880 
a Il-a :
: 585 349 lei.

Informăm pe amatorii de prono
sticuri sportive cu citeva date — co
municate ieri de A.S. Loto-Prono- 
sport — în legătură cu meciurile de 
fotbal dm programul concursului 
nr. 22. După cum se știe, in acest 
concurs sint incluse partide din cam
pionatul divizionar A, precum și me
ciurile mai atractive ale etapei divi
ziei B.

I. Dinamo—Petrolul. Dinamoviștii, 
lideri ai clasamentului, au pregătit 
foarte atent acest meci. Este incertă 
folosirea lui Dinu, care se resimte 
după un ușor accident. La Petrolul, 
de asemenea, o absență : Bădin (în
tindere musculară). în meci tur : 
1—2. Pronostic : X, 1.

II. Steagul roșu—Steaua. — Avan
tajul terenului poate avea influențe 
asupra rezultatului. Brașovenii insă 
nu mizează doar pe atit. Formația lor 
va fi oarecum slăbită de absența lui 
Ghergheli (piciorul in gips). Steaua 
are destule posibilități și șanse să 
nu piardă partida. Garanția constă in 
tinerețe® și talentul „noului val". în 
meci-tur : 2—1. Pronostic : 2.

III. C.F.R. Cluj—Rapid. Gazdele

într-un alt joc. reprezentativa Cu
bei a învins cu scorul de 72—65 
(31—43) echipa CJoreei de Sud'.

în clasament conduce Cehoslovacia 
cu 9 puncte (347—312), urmată de 
Brazilia — 9 puncte (323—317),
U.R.S.S. — 8 puncte, Coreea de Sud
— 7 puncte, Japonia. Franța și Cuba
— toate cu cîte 6 puncte. Echipa 
U.R.S.S. are un meci mai puțin

A ÎNCETAT DIN VIAȚA în urma 
unei boli incurabile, fostul interna
tional italian, fotbalistul ARMANDO 
PICCHI. In ultimul timp Picchi era 
antrenor. Celebrul jucător avea vir
ata de 37 de ani.

Vineri, 28 mai a.e., Heinz Westphal, 
secretar de stat parlamentar la Mi
nisterul Familiei, Tineretului și Să
nătății din R.F. a Germaniei, a fost 
primit de tovarășul Leonte Răutu. 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri.

în aceeași zi. oaspetele a făcut o 
vizită la Marea Adunare Națională, 
unde a fost primii de tovarășul Ște
fan Voitec. președinte al M.Â.N.

De asemenea, a avut o Întrevedere 
cu tovarășul Ion Iliescu, membru su

Vizita unei delegații de activiști
ai P. C. R. in Italia

în perioada 18—28 mai, o delegație 
a Comitetului județean Timiș al 
P.C.R. a făcut o vizită în Italia, la 
invitația Federației din Ferrara a 
Partidului Comunist Italian. Delega
ția, formată din tovarășii Darie Tri
fon, secretar al Comitetului județean 
Timiș al P.C.R., George Micota, prim- 
secretar al Comitetului municipal Ti
mișoara al P.C.R., și Gheo.-ghe Boș- 
neg, membru al Biroului Comitetului 
județean Timiș al P.C.R., a vizitat

Republica

ROMANIA
IN CUBA $1R. P. POLONĂ

i
Prin Decret al Consiliului de Stat, . 

tovarășul Petre Ionescu a fost numit 
în funcția de ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al Republicii 
Socialiste România în 
Cuba in locul tovarășului Vasile Mu- 
șat, care a fost rechemat în centrala 
Ministerului Afacerilor Externe.

★
Prin Decret al Consiliului de Stat, 

tovarășul Marin Mihai a fost numit 
în funcția de ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al Republicii 
Socialiste România in Republica 
Populară Polonă, in locul tovarășu
lui Tiberiu Petrescu, care a fost re
chemat în centrala Ministerului Afa
cerilor Externe.

(Agerpres)

ȘEDINȚA CONSILIULUI
SANITAR SUPERIOR
Vineri, a avut loc in Capitală șe

dința Consiliului sanitar superior in 
cadrul căreia ministrul sănătății, Dan 
Enăchescu, președintele Consiliului, 
a prezentat un studiu privind proble
me actuale ale formării, specializării 
și perfecționării cadrelor medicale. Au 
luat apoi cuvintul membri ai Consiliu
lui. precum și invitați.

Consiliul a adoptat un plan de mă
suri ce urmează a fi prezentat Minis
terului Sănătății.

în încheierea lucrărilor a luat cu
vintul vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri, Leonte Răutu.

(Agerpres)

vremea
Ieri in țară : Vremea ■ fost instabilă 

in cea mai mare parte a tării. Ceru) 
a fost variabil, mai mult noros. Au 
căzut ploi temporare și sub formă de 
aversă însoțite de descărcări electrice, 
mai abundente in Oltenia și sud-vestul 
Munteniei. VIntul a suflat slab pînă la 
potrivit. Temperatura aerului la ora 14 
oscila intre 13 grade la Petroșani și 
24 de grade la Cluj,'Sighetul Marma- 
țiel. Bala Mare, Timișoara, Caransebeș,

stau foarte slab în clasament, orice 
punct pierdut de acum înainte le-ar 
putea pecetlui definitiv soarta. Rapi- 
diștii vizează titlul ; de asemenea, 
orice „rateuri" pe parcursul etapelor 
viitoare putindu-i distanța de Di
namo. Prin această prismă, partida 
de la Cluj prezintă un interes deose
bit... și pentru rivalele celor două 
echipe. In meci-tur : 1—3. Prono
stic : 2.

IV. S.C. Bacău—Jiul. Ambele echi
pe se află la egalitate de puncte, cu 
o situație insă la fel de precară în 
clasament. Băcăoanii — conform tra
diției în asemenea împrejurări — sînt 
deciși să ciștige. Jiul are, după toate 
probabilitățile, aceleași intenții. O do
vedește, între altele, chiar și numai 
faptul că au pornit spre Bacău cu 
mai multe zile înainte, decît de obi
cei — pentru aclimatizare. în meci- 
tur : 0—1. Pronostic ; X.

V. Universitatea Craiova—U.T.A. 
Actualii campioni au o misiune cu 
atit mai dificilă, cu cit unul dintre 
jucătorii de bază (Axente, acciden
tat) va lipsi din echipă, (după toate 
presupunerile, pină la toamnă). Ju- 
cînd acasă, craiovenii au totuși și ei 
citeva probleme, intre altele recupe
rarea lui Ivan, accidentat in partida 
precedentă. în meci-tur : 2—0. Pro
nostic : 1.

VI. F.C. Argeș—Universitatea Cluj. 
Antrenorul Ozon — incă nesigur cu 
privire la folosirea portarului Nicu- 
lescu — este optimist, considerind că 
reintrarea lui Dobrin este de mare 
utilitate (decisivă, am adăuga noi) 
in obținerea victoriei. Este intere
sant de observat că echipa clujeană 
(din rindul căreia s-ar putea să lip
sească Ulfăleanu) mizează tocmai 
pe... neutralizarea iuj Dobrin. 
meci-tur : 0—1. Pronostic 1, 2.

VII. C.F.R. Timișoara—Farul. Ti
mișorenii nu mai au ce pierde, dar 
nici ce ciștiga. Antrenorul Macri vrea 
totuși să facă o bună impresie cu 
formația sa. Constănțenii au încă în 
vedere un loc cit mai sus în clasa
ment, pentru a putea beneficia de 
unele avantaje oferite fruntașilor 
clasamentului de către federația de 

In

pleant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.

Discuțiile s-au desfășurat intr-o 
atmosferă caldă, prietenească.

La primiri a participat Dan Mar
țian. prim-secretar al Q.C. al U.T.C.. 
ministru pentru problemele tinere
tului.

A fost prezent, de asemenea, dr 
Klaus von Kameke, Însărcinat cu a- 
faceri ad-irvterim al R.F. a Germa
niei la București.

(Agerpres)

obiective economice și social-cultura- 
le din provincia Ferrara, a avut in- 
tilniri și convorbiri la Comitetul Fe
deral din Ferrara al P.C.I. și la Co
mitetul regional Emilia-Romagna al 
P.C.I.

La încheierea vizitei, delegația a 
fost primită de tovarășii Carlo Gal- 
luzzi șl Sergio Cavina, membri ai Di
recțiunii, și Guido Cappelloni, mem
bru al C.C. al P.C.I.

(Agerpres)

Inaugurarea expoziției „Expo-flora '71 ii

în parcul Herăstrău din Capitală, 
a fost inaugurată vineri la amiază 
tradiționala expoziție de flori „Expo- 
flora ’71“

La festivitatea care a avut loc cu 
acest prilej au luat parte Dumitru 
Popa, primarul general al Capitalei, 
Dumitru Joița, prim-vicepreședinte 
al Consiliului popular municipal, nu
meroși bucureșteni.

Amplasată într-una din cele mai a- 
tractive zone de agrement din Capi
tală, expoziția organizată pe o su
prafață de 14 hectare, oferă vizitato
rilor o îneîntătoare îmbinare de flori 
și verdeață, oglindind fantezia și in
geniozitatea grădinarilor bucureșteni, 
a lucrătorilor Direcției de drumuri și 
spații verzi, a administrației parcu
rilor care au colaborat la realizarea 
expoziției.

începînd de la intrarea dinspre 
Piața Aviatorilor, atenția vizitatori
lor este reținută de zeci de peluze

Concursul și Festivalul de muzică
populară românească „Maria Tănase"

La Craiova continuă să se desfă
șoare cea de-a doua ediție a Con
cursului și Festivalului de muzică 
populară românească „Maria Tăna- 
se“. în cele trei zile, care s-au scurs, 
pe scena Teatrului Național au evo
luat 50 de concurenți — soliști vo
cali și instrumentiști din diferite 
județe.

La reușita acestei prestigioase ma
nifestări cultural-artistice au contri
buit și cunoscuți artiști profesioniști: 
Maria Lătărețu. Benone Sinulescu, 
Irina Loghin, Ileana Sărăroiu, Ioana 
Crăciun, Gigi Bouleanu. Maria Cio- 
banu, Ion Dolănescu și alții, care au 
susținut concerte In afară de concurs. 
Simultan, la Teatrul de vară „23 Au
gust" din Craiova, precum și în co
munele Cetate, Maglavit, Bechet,

Stnnlcolau Mare, Lugoj, Banloc, Mol
dova Veche și Viziru.

Timpul probabil pentru zilele de 30, 
31 mai și 1 iunie a.e. In țară : Vreme 
In general instabilă șl răcoroasă, mai 
ales Ia începutul intervalului. Cerul va 
fi schimbător. Vor cădea ploi sub for
mă de averse însoțite de descărcări 
electrice, mai ales In cursul după- 
amlezelor. Vtnt potrivit. Temperatura în 
scădere la început apoi în creștere. 
Minimele vor oscila între 5 șl 15 grade, 
iar maximele între 18 și 28 de grade. 
In București : Vreme în general Insta
bilă la început, apot în ameliorare. Ce
rul va fi schimbător. Vor cădea ploi 
de scurtă durată Ia începutul Interva
lului. Vînt potrivit. Temperatura în 
creștere ușoară.

specialitate. Pentru ei, deci, un sin
gur cuvint de ordine : victorie. în 
meci-tur : 1—2. Pronostic : 2.

VIII. C.F.R. Pașcani - F. C. Galați. 
Un meci care s-ar putea desfășura 
intr-o atmosferă foarte calmă, dat 
fiind faptul că ambele echipe nu mai 
speră la nimic ; „visul" gălățenilor 
de a promova în divizia A este — 
cel puțin acum — cu totul Irealizabil, 
în meci-tur : 0—2. Pronostic : 1, 2.

IX. Ceahlăul Piatra Neamț — 
Sportul studențesc. Pe teren propriu, 
pietrenii sînt greu de învins. Sportul 
studențesc — echipă angajată la titlu
— știe bine acest lucru, dar păstrea
ză intact optimismul. Studenții vor 
alinia aceeași formație care a între
cut pe Metalul cu severul scor de 
4—0. în meci-tur : 1—0. Pronos
tic : X.

X Politehnica Galați — A.S.A. Tg. 
Mureș. Oaspeții nu au renunțat incă 
la lupta pentru Dromovare. de care 
sint foarte aproape, știind că Sportul 
studențesc ii talonează de la mică 
distanță... Numai că echipa gazdă este, 
la rîndu-i, animată de dorința de a 
nu pierde încrederea suporterilor lo
cali. în meci-tur : 0—2. Pronostic : 1

XL C.S.M. Reșița — Olimpia Ora
dea. Aparent, acest meci este fără 
probleme ; echipelor fi.indu-le indi
ferent orice rezultat. Reșițenii insă 
au mai multă nevoie de puncte (se 
află acum pe locul 14), și, cum joacă 
pe teren propriu, au șansele cele mai 
mari. în meci-tur : 0—2. Pronostic : 1.

XII. C.F.R. Arad — Minerul Anina. 
La Arad 6e așteaptă victoria echipei 
locale, victorie absolut trebuincioasă 
pentru rămînerea fotbaliștilor cefe
riști în divizia B. Formația din Anina 
nu pleacă însă de la gindul că va 
pierde în deplasare. în meci-tur : 
1—1. Pronostic : X.

XIII. Gloria — Vagonul. Un meci 
dispno’Xirționat ca valoare ; o echipă
— echipa gazdă — plasată undeva ’a 
mijlocul clasamentului, avind de a- 
ceastâ dată și avantajul terenului, și 
o alta — echipa oaspeților — penul
tima în clasament, cu un efectiv des
tul de 'modest. în meci-tur : 0—1. 
Pronostic : 1.

ADUNĂRI CONSACRATE ANIVERSĂRII
MIȘCĂRII REVOLUȚIONARE DE LA 1821
în organizarea Consiliului jude

țean Mureș al Frontului Unității So
cialiste și Comitetului județean pen
tru cultură și artă, vineri, în sala 
Palatului Culturii din Tg. Mureș a 
avut loc o adunare populară consa
crată aniversării a 150 de ani de la 
desfășurarea mișcării revoluționare 
condusă de Tudor Vladimirescu. Au 
luat parte activiști de partid și de 
stat, personalități ale vieții științi
fice și culturale, oameni ai muncii 
din ’ ...........
tari, studenți și elevi.

Despre viața și activitatea marelui 
patriot a vorbit Vasile Rus, prim- 
secretar al Comitetului municipal 
Tg. Mureș al P.C.R., primarul mu
nicipiului.

întreprinderi și instituții, mili-

Cronica zilei
Vineri dimineața, s-a Înapoiat în 

Capitală președintele Comitetului de 
Stat pentru Energia Nucleară, prof. 
Ioan Ursu, care, la invitația preșe
dintelui Comitetului de Stat pentru 

bogât colorate. O mărturie a gustu
lui pentru frumos o constituie zone
le rezervate sectoarelor și comunelor 
subordonate pentru amenajarea că
rora grădinarii au inițiat o adevăra
tă întrecere artistică. Valea terase
lor din parcul amintit a fost trans
formată într-un imens bazin înflo
rit. în care sînt adunate peste 100 
de specii de plante ornamentale. Aici 
a fost alcătuită, cu un deosebit simț 
artistic, stema P.C.R., brodată pe 
un steag roșu format din mii de flori 
purpurii.

în cadrul expoziției au fost amena
jate două elegante pavilioane pentru 
desfacerea florilor, spații de odih
nă pentru vizitatori, două terenuri de 
joacă și o bibliotecă pentru copii, un 
teatru de păpuși, precum și un ,,coiț 
al adolescentului" avlnd o gamă va
riată de jocuri distractive.

(Agerpres)

Dăbuleni, Bistreț și Goicea din jude
țul Dolj, concurenți și soliști profe
sioniști au susținut, în ultimele două 
zile, concerte de muzică populară 
care au, fost urmărite de peste 8 000 
de spectatori.

Manifestările prilejuite de festival 
au continuat vineri dimineața cu o 
gală de filme pe teme de etnografie 
și folclor și cu o întîlnire a discofi- 
lilor cu interpreți preferați de mu
zică populară.

Concursul și Festivalul „Maria Tă- 
nase“ se vor încheia duminică, clnd 
cîștigătorii premiilor acordate de or
ganizatori vor susține un spectacol 
de gală.

(Agerpres)

PROF. DR. DOCENT VICTOR CHERESTEȘIU
în ziua de 27 -nai 1971 a încetat 

din viață prof. dr. docent Victor Che
resteșiu, membru al Academiei le 
Științe Sociale și Politice a Republicii 
Socialiste România.

Născut la 5 septembrie 1895 în ora
șul Dej, Victor Cheresteșiu și-a fă
cut studiile universitare la Buda
pesta și Viena, obținind doctoratul 
in istorie, in 1917.

Din 1919 a lucrat la Biblioteca Uni
versității din Cluj și a colaborat la 
diferite publicații cu caracter progre
sist, a desfășurat o bogată activitate 
științifică și didactică, remarcindu-se 
prin traducerea în limba română a 
unor lucrări marxiste.

în anul 1930 a fost primit în rân
durile Partidului Comunist Român, 
în această calitate a desfășurat o 
fructuoasă muncă propagandistică, a 
activat în conducerea unor organi
zații de masă îndrumate de P.C.R., 
fapt pentru care a fost supus perse
cuțiilor aparatului represiv al regi
mului burghezo-moșieresc.

Din 1945 a îndeplinit funcții de răs
pundere pe linie de partid și de stat, 
a fost ambasador al României în di
ferite țări.

Victor Cheresteșiu a desfășurat o 
susținută activitate in conducerea u- 
nor institute ale Academiei Repu
blicii Socialiste România și Acade
miei de Științe Sociale și Politice. Om 
de înaltă ținută științifică, el s-a re
marcat prin cercetările in domeniul 
istoriei patriei. Lucrările sale, prin
tre care „Adunarea națională de la 
Blaj", „Contribuții la istoria miș
cărilor țărănești în Transilvania în 
anul revoluționar 1848", „Din istoria 
Transilvaniei" (vol. II), „Luptătorul 
revoluționar Eftimie Murgu" și al
tele au adus contribuții valoroase în
deosebi Ia elucidarea evenimentelor 
din anii revoluționari 1848—1849 în

ELISABETA COMNACU
in ziua de 28 mai 1971 a încetat 

din viață, după o lungă și grea su
ferință, tovarășa Elisabeta Comnacu. 
veche militantă a mișcării muncito
rești din țara noastră, membră a 
Partidului Comunist Român din anul 
1928.

Născută la 1 mai. 1909, a activat din 
tinerețe in mișcarea revoluționară, 
îndeplinind sarcini de răspundere în 
oonducerea mai multor organizații 
județene ale P.C.R., dînd dovadă de 
un înalt spirit de sacrificiu. Pentru 
activitatea sa consecventă, dăruită 
clasei muncitoare din care făcea par
te, a fost condamnată de regimul 
burghezo-moșieresc în mai multe 
rinduri și aruncată in diferite Închi
sori și In lagărul de la Tg. Ji,u.

După 23 August 1944 a îndeplinit 
sarcini pe linie de partid ca activistă 
a C.C. al P.C.R.. precum și pe linie 
de stat.

Pentru Îndelungata și consecventa 
sa activitate revoluționară a fost de
corată cu ordine și medalii ale Re
publicii Socialiste România.

Cu prilejul aniversării a 150 de 
ani de la mișcarea revoluționară de 
la 1821, vineri după-amiază a avut 
loc, în sala Casei de cultură din 
Drăgășani, un simpozion cu tema 
„Tudor Vladimirescu, luptător pen
tru libertate și independentă națio
nală".

Numeroși localnici au urmărit ex
punerile prezentate de prof. univ. 
Vasile Maciu. membru corespondent 
al Academiei, șl profesorii Gheorgha 
Pavel și Eugeniu Enescu, despre cau
zele, desfășurarea și importanța miș
cării revoluționare, despre luptele 
pandurilor din 28—29 mai 1821 la 
Drăgășani.

(Agerpres)

Folosirea Energiei Atomice a U.R.S.S., 
prof. A. M. Pek-osianț, a făcut o vi
zită în Uniunea Sovietică. Prof. Ioan 
Ursu a participat cu acest prilej și 
la lucrările sesiunii Consiliului știin
țific al Institutului unificat de cerce
tări nucleare de la Dubna.

Printre persoanele oficiale prezente 
la sosire, în Gara de Nord, se aflau
V. I. Drozdenko, ambasadorul Uniu
nii Sovietice la 
ai ambasadei.

București, și membri

★

au părăsit Capitala, 
spre patrie, Edith 

......... Na-
Vineri seara 

îndreptindu-se 
Erdei, președinta Consiliului 
țional al Femeilor din R.P. Ungară, 
membră a Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Socialist Un
gar, deputată în Parlament, și Iudith 
Kovacs, membră a Comitetului Exe
cutiv al C.N.F.U., care, la invitația 
Consiliului Național al Femeilor, au 
făcut o vizită de prietenie în Repu
blica Socialistă România.

★

savant român Henri 
înk'-o vizită la Bra-

Ieri, marele 
Coandă a sosit __  _ ____ _
șov. în cursul dimineții, oaspetele a 
vizitat Palatul pionierilor, unde s-a 
întreținut cu membrii cercurilor teh
nice. La ora 17, savantul român a 
avut o nouă întîlnire, cu studenții 
Institutului politehnic di.n localitate, 
în cursul serii, filiala Uniunii Ziariș
tilor din Brașov a organizat o con
ferință de presă, în cadrul căreia 
Henri Coandă a răspuns Întrebărilor 
puse de reprezentanții presei local» 
și corespondenții presei centrale.

★
Vineri seara, a sosit in Capitală 

dr. Alfred Quenum, directorul Birou
lui regional al Organizației Mondiale 
a Sănătății pentru Africa. La invita
ția ministrului sănătății, oaspetele va 
face o vizită 
noastră.

de documentare lhțăr*

★
municipiului RimnicuDelegația

Vîlcea, condusă de Gheorghe Ri- 
zescu, prim-secretar al Comitetului 
municipal al P.C.R., președintele Co
mitetului executiv al Consiliului 
popular municipal, care, la Invitația 
organelor locale de partid și de stat 
ale orașului Kromeriz a făcut o vi
zită de prietenie In R.S. Cehoslovacă, 
s-a înapoiat vineri In țară.

(Agerpres)

Transilvania. Prin participarea sa la 
congrese și alte manifestări științi
fic® internaționale, prin traducerea 
unora dintre lucrările sale în limbi 
Străine, Victor Cheresteșiu a făcut 
cunoscute peste hotare realizările is
toriografiei românești.

Intelectual comunist, devotat pa
triei socialiste. Victor Cheresteșiu a 
desfășurat o bogată activitate ob
ștească, participind neobosit la în
făptuirea politicii interne și externa 
a Partidului Comunist Român. El a 
militat pentru întărirea prieteniei sl 
frăției dintre poporul român și națio
nalitățile conlocuitoare.

Pentru îndelungata sa activitate 
revoluționară și științifică a fost de
corat cu ordine și medalii ale Re
publicii Socialiste România.

Prin încetarea din viață a profeso
rului dr. docent Victor Cheresteșiu 
știința și cultura românească suferă 
o grea pierdere. Amintirea sa lumi
noasă va rămîne neșteansă în inimile 
tuturor celor care l-au cunoscut si 
apreciat ca tovarăș de luptă, ca om 
de știință și dascăl.
ACADEMIA DE ȘTIINȚE SOCIALO 

ȘI POLITICE A REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMANIA,

COMITETUL JUDEȚEAN CLUJ 
AL P.C.R.,

UNIVERSITATEA „BABEȘ-BOLY AI“ 
DIN CLUJ

★

Corpul neînsuflețit este depus la 
Casa universitarilor din Cluj. Publi
cul are acces luni, 31 mai, între o- 
rele 10—12, după care va avea loc a- 
dunarea de doliu. înhumarea va avea 
loc la Cimitirul central din munici
piul Cluj.

Prin munca sa neobosită, desfășu
rată cu Înaltă conștiință de clasă și 
profund devotament, Elisabeta Com- 
nacu a adus o contribuție de seamă 
la lupta pentru făurirea orindulrii 
noi, socialiste în țara’ noastră.

Amintirea ei va rămîne neșteans^ 
în inimile noastre.

COMITETUL JUDEȚEAN SIBIU 
AL PARTIDJJLUI COMUNIST 

ROMAN

COMITETUL 
FOȘTILOR LUPTĂTORI 

ANTIFASCIȘTI DIN REPUBLICA 
SOCIALISTA ROMANIA

★

Corpul neînsuflețit va fi depus in, 
sala mică a Casei de cultură a sin-' 
dicatelor din municipiul Mediaș. Pu
blicul are acces duminică, 30 mai, de 
la orele 10. înhumarea va avea loc 
în aceeași zi la orele 15, la cimitirul 
municipiului Mediaș.



viața internațională
LUCRĂRILE CONGRESULUI 

AL XIV LEA AL P. C. 
DIN CEHOSLOVACIA

PRAGA 28. — Corespondentul A- 
gerpres, C. Prisăcaru, transmite : Vi
neri, în cadrul Congresului Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, au con
tinuat discuțiile la raportul de ac
tivitate al C.C. al P.C.C., la rapor
tul Comisiei centrale de control și re
vizie, precum și la proiectul de di
rective. Delegații, conducători de in
stituții centrale, întreprinderi econo
mice, activiști de partid, de stat și 
obștești au înfățișat congresului 
succesele înregistrate în sectoarele pe 
care le reprezintă și s-au referit pe

larg la sarcinile ce se desprind pen
tru perioada viitoare din documente
le supuse spre dezbatere.

Cel de-al XlV-lea Congres a fost 
salutat apoi de reprezentanți ai unor 
partide comuniste și muncitorești in
vitate la lucrări.

în încheierea discuțiilor a luat cu- 
vîntul Gustav Husak, prim-secretar al 
C.C. al P.C.C.

Seara, în cinstea delegaților și a 
oaspeților de peste hotare a fost or
ganizat un spectacol festiv.

O impresionantă demonstrație antirăzboinică. Prin faja Capitoliului 
din Washington trec foști combatanți americani de pe fronturile 
de luptă din Vietnamul de sud, care cer încetarea agresiunii S.U.A. 

în Indochina

U THANT:

Vizita delegației P.C.R. 
la Karlovy Vary

în cursul dimineții de vineri, dele
gația Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Dumitru Po
pescu, membru al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., care 
participă la lucrările celui de-al 
XlV-lea Congres al P.C.C., a fost in
vitată să facă o vizită prietenească 
la Karlovy Vary.

Delegația a fost însoțită de Ignaa 
Rendec, ministru-președinte al Co
mitetului pentru prețuri, și de Mi
roslav Novotny, prim-secretar al Co
mitetului regional de partid al Cehiei 
de vest.

La intrarea pe teritoriul Karlovy 
Vary, oaspeții români au fost întîm- 
pinați și salutați călduros de repre
zentanți ai organelor locale de partid 
și de stat.

La sediul Comitetului de partid ra
ional a avut apoi Ioc o înitilnire prie
tenească între delegația Partidului 
Comunist Român și reprezentanți ai 
activului de partid raional.

Primul secretar a salutat, în nu
mele comuniștilor din regiunea Cehiei 
de vest, prezența delegației P.C.R. in 
această parte a țării, subliniind că 
vizita reflectă relațiile prietenești, de 
colaborare tovărășească, existente 
între cele două partide comuniste, 
între România șl Cehoslovacia. El a 
înfățișat apoi aspecte ale activității 
organelor și organizațiilor de partid, 
precum și cele mai importante obiec
tive economice, politice, sociale șl 
culturale pe care actualul Congres al 
P.C.C. le pune în fața oamenilor 
muncii din această regiune a Ceho
slovaciei.

Tovarășul Dumitru Popescu a mul
țumit pentru primirea călduroasă fă
cută membrilor delegației P.C.R. și a 
arătat că prezența delegației române 
la Karlovy Vary, deși de scurtă du
rată, are menirea să întregească ima
ginea generală despre Cehoslovacia

prietenă și, în particular, despre acest 
oraș, a cărui celebritate ca centru 
balneo-climateric și curativ exprimă 
un profund mesaj de umanism. Con
ducătorul delegației române, evocînd 
tradiția legăturilor de prietenie ro- 
mâno-cehoslovacă, a transmis din 
partea comuniștilor rbmâni un salut 
frățesc și urări de succes organizației 
regionale de partid, tuturor oamenilor 
muncii din această parte a țării în 
realizarea obiectivelor importante de 
progres economic și social, pentru 
dezvoltarea mai departe a societății 
cehoslovace pe calea socialismului, 
pentru prosperitatea și viitorul feri
cit al poporului.

A fost apoi vizitată fabrica de sti
clărie și porțelanuri „Moser“, una 
dintre întreprinderile cehoslovace de 
largă reputație internațională, în ale 
cărei produse, de înaltă calitate și 
frumusețe artistică, iși găsesc mate
rializare talentul și iscusința oame
nilor muncii cehi și slovaci.

însoțiți de directorul întreprinderii, 
Frantisek Kosler, oaspeții au vizitat 
unele secții ale fabricii, s-au întreți
nut prietenește cu muncitorii, care 
i-au salutat cu cordialitate, au dat o 
înaltă apreciere măiestriei" acestora și 
au primit explicații asupra procesului 
de fabricație.

într-una din sălile expoziției pro
duselor fabricii a avut apoi loc o 
convorbire cu participarea cadrelor 
de conducere administrative și de 
partid din întreprindere, convorbi
re ce a prilejuit încă o exprimare a 
sentimentelor reciproce de trainică 
prietenie și frăție internaționalistă 
dintre muncitorii celor două țări so
cialiste, dintre comuniștii români și 
cehoslovaci.

în continuare au fost vizitate cîte- 
va dintre băile termale care au dat 
faima universală a orașului Karlovy 
Vary.

COMUNICAT COMUN 
SOVIETO-EGIPTEAN

SEMNAREA TRATATULUI DE PRIETENIE Șl COLABORARE 
DINTRE U.R.S.S. Șl R.A.U.

CAIRO 28 (Agerpres) — Nikolai 
Podgornîi, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C.U.S., președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., care a întreprins în R.A.U. 
o vizită neoficială de prietenie, a pă
răsit vineri Cairo, plecînd spre pa
trie. în capitala R.A.U., Nikolai Pod- 
gornîi a avut convorbiri cu președin
tele Anwar Sadat, în urma cărora a 
fost dat publicității un comunicat co
mun și semnat Tratatul de prietenie 
și colaborare dintre U.R.S.S. și R.A.U. 
Tratatul subliniază că oele două părți 
vor dezvolta și vor întări și pe vii
tor relațiile de prietenie și colabora
re multilaterală în domeniile politic, 
economic, tehnico-ștlințific, cultural 
șl în alte' domenii, pe baza principii
lor respectării suveranității, integri
tății teritoriale, neamestecului în tre
burile interne, egalității în drepturi 
și avantajului reciproc. Ele vor co
labora în mod strîns și multilateral 
pentru asigurarea condițiilor în ve
derea păstrării și dezvoltării în con
tinuare a cuoeririlor social-economi- 
ce ale popoarelor lor. U.R.S.S. și
R. A.U., afirmă tratatul, sînt hotărîte

Încheierea vizitei 
premierului 

canadian in ILR.S.S.
MOSCOVA 28 (Agerpres). — A 

fost dat publicității comunicatul cu 
privire la vizita în U.R.S.S. a pri
mului ministru al Canadei, Pierre 
Elliott Trudeau. Comunicatul subli
niază că guvernele celor două țări 
acordă o mare însemnătate destinde
rii și stabilității in Europa, consi- 
derind că „la aceasta ar contribui 
convocarea conferinței general-euro- 
pene, cu participarea tuturor state
lor Europei, precum și Canadei și
S. U.A.".

Cele două părți își exprimă îngri
jorarea față de încordarea din Orien
tul Apropiat și se pronunță pentru 
continuarea misiunii lui Gunnar 
Jarring. Părțile își exprimă, de ase
menea, îngrijorarea față de evoluția 
evenimentelor din Indochina.

In ceea ce privește relațiile bila
terale, comunicatul exprimă satis
facția celor două guverne în legă
tură cu tendința de îmbunătățire a 
relațiilor reciproce. Alexei Kosighin 
și Pierre Elliott Trudeau au semnat 
un protocol în vederea lărgirii și a- 
dincirii consultărilor în probleme 
internaționale importante de interes 
reciproc și în problemele relațiilor 
bilaterale.

să depună eforturi îndreptate spre 
realizarea și asigurarea unei păci 
trainice și juste în Orientul Apropiat, 
In conformitate cu țelurile și princi
piile Cartei O.N.U. Părțile vor ac
ționa șl pe viitor împotriva imperia
lismului, pentru lichidarea deplină și 
definitivă a colonialismului, pentru 
înfăptuirea prevederilor Declarației 
O.N.U. cu privire la acordare^ inde
pendenței tuturor țărilor și popoare
lor coloniale.

Tratatul relevă că Uniunea Sovie
tică și Republica Arabă Unită vor 
lărgi și vor adînai în continuare co
laborarea și schimbul de experiență 
în domeniile, economic, tehnico-știin- 
țific, al artei, literaturii. lnvățămin- 
tului, asistenței medicale și altele.

în cazul apariției unor situații ca
re ar crea, după părerea ambelor 
părți, o amenințare la adresa păcii 
sau ar încălca pacea, prevede trata
tul, ele vor lua fără întîrziere con
tact una cu cealaltă cu scopul de a-și 
pune de acord pozițiile, în interesul 
înlăturării primejdiei apărute sau 
pentru restabilirea păcii.

U.R.S.S. și R.A.U., relevă tratatul, 
vor continua să dezvolte colaborarea 
în domeniul militar pe baza unor a- 
corduri corespunzătoare între ele. O 
asemenea colaborare va prevedea, în 
special, sprijinul și pregătirea perso
nalului militar al R.A.U. in asimila
rea armamentului și munițiilor livra
te Republicii Arabe Unite în scopul 
întăririi capacității sale de apărare.

Valabilitatea tratatului este de 13 
ani.

Conferința cvadripartită

în problema Vietnamului
PARIS 28 (Agerpres). — In capitala Franței a avut loc cea de-a 114-a 

ședință plenară a conferinței cvadripartite in problema Vietnamului.
în declarația rostită cu acest prilej, 

Xuan Thuy, conducătorul delegației
R. D. Vietnam, a condamnat cu fer
mitate continuarea de către S.U.A. a 
acțiunilor provocatoare împotriva 
țării sale. Statele Unite — a subli
niat el — refuză să pună capăt agre
siunii în Vietnam și extind războiul 
în toată Indochina. Xuan Thuy a 
relevat că, jncercînd să-și justifice 
refuzul de a stabili o dată limită pen
tru retragerea totală și necondițio
nată de pe teritoriul sud-vietnamez a 
trupelor americane, Administrația
S. U.A. urmărește să-și mascheze pla
nurile de agresiune. „Dacă delegatul 
american nu anunță imediat o dată 
rezonabilă pentru evacuarea tuturor 
forțelor S.U.A. din Vietnamul de

Puternice manifestații 
antiguvernamentale 

la Seul
SEUL 28 (Agerpres). — Numeroși 

studenți și elevi de Ia liceele din 
Seul și din alte orașe sud-coreene au 
organizat demonstrații de protest îm
potriva încercărilor administrației de 
a militariza instituțiile de invățămint 
și a arestărilor efectuate in rindul 
studenților și profesorilor univesitari. 
Participanții la acțiunile de protest 
au denunțat brutalitățile la care s-a 
dedat poliția regimului Pak Cijan Hi, 
cerind încetarea tuturor actelor re
presive și eliberarea studenților și 
profesorilor arestați.

UN ACT SAMAVOLNIC
BRUIEREA EMISIUNILOR 

TELEVIZIUNII R.P.D. COREENE

PHENIAN 28 (Agerpres). — Agen
ția A.C.T.C. și Televiziunea din 
R.P.D. Coreeană au difuzat o decla
rație în care protestează în legătu
ră cu bruierea, de către administra
ția lui Pak Cijan Hi a emisiunilor 
de televiziune destinate populației de 
la sud de Sariwon, în R.P.D. Co
reeană.

După ce subliniază că în R.P.D. Co
reeană au fost îndeplinite sarcini di
ficile și complexe de lărgire a rețe
lei de televiziune, care cuprinde în 
prezent întreaga parte nordică a ță
rii, declarația menționează că nu de
mult au intrat în funcțiune stațiile 
de retransmisie Keson și Haidjou, 
destinate populației de la sud de Sa
riwon. Declarația subliniază că emi
siunile de televiziune ale R.P.D. Co
reene au o lungime de undă dife
rită de cea a postului sud-coreean. 
în ciuda acestui fapt, partea sud-co- 
reeană transmite continuu, către a- 
celeași Unii, la aceleași ore, unde e- 
lectrice pentru a bruia emisiunile 
nord-coreene și pentru a împiedica 
populația să recepționeze transmisii
le postului de televiziune al R.P.D. 
Coreene.

în încheiere, declarația cere auto
rităților de la Seul să înceteze ime
diat bruiajele, menționînd că, în caz 
contrar, ele vor purta întreaga răs
pundere pentru consecințele acestor
acte.

Tensiune in relațiile americano-japoneze
Data semnării tratatului privind retrocedarea Okinawei 

lăsată în suspensie

WASHINGTON 28 (Agerpres). — Statele Unite au anunțat că nu 
vor stabili o dată precisă pentru semnarea tratatului de retrocedare a 
Okinawei către Japonia decit după incheierea negocierilor dintre cele 
două guverne privind detaliile întregii operațiuni.

Hotărîrea, relevă agenția Associa
ted Press, provoacă nemulțumirea 
profundă a guvernului nipon, care in 
ultima perioadă a insistat asupra 
semnării oficiale a tratatului la în
ceputul lunii iunie, la Tokio. în pre
zent, intre cele două țări există di
vergențe in mai multe probleme le
gate de prezența americană in Oki
nawa. Printre altele, Statele Unite 
ar dori să mențină în insulă o sta- 
ție-releu a postului de radio „Vo
cea Americli". Cele două guverne nu 
au căzut de acord, pe de altă parte, 
asupra compensației pe care Japo-

nia urmează să o plătească, potri
vit acordului, pentru „îmbunătățirile 
aduse economiei Okinawei". Celelal
te probleme în care negocierile nu 
s-au soldat cu un acord se referă 
la activitățile oamenilor de afaceri 
americani din insulă.

Potrivit tratatului, Insula Okinawa 
urmează să fie retrocedată Japoniei 
la jumătatea anului 1972. Statele U- 
nite vor continua să păstreze însă, 
și după această dată, cea mai mare 
parte a bazelor militare existente 
aici.

Sud, conferința de la Paris nu va 
putea progresa" — a declarat con
ducătorul delegației R.D.V. El a re
afirmat că numai după fixarea a- 
cestui termen „vor putea fi soluțio
nate cu ușurință alte probleme, in
clusiv cea a prizonierilor de război".

La rindul său, Nguyen Van Tien, 
șef adjunct al delegației Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Republi
cii Vietnamului de Sud, a insistat a- 
supra necesității 'stabilirii de către 
guvernul S.U.A. a unei date precise 
pentru evacuarea trupelor americane 
de pe teritoriul sud-vietnamez. „Dacă 
această chestiune va fi rezolvată in 
mod corespunzător, a menționat el, 
problema încetării focului între for
țele armate populare de eliberare și 
trupele inamice va putea fi, de ase
menea, soluționată. Vor fi deschise, 
în același timp, perspective favora
bile pentru reglementarea rapidă a 
altor probleme, cum ar fi garantarea 
securității trupelor oare se retrag și 
eliberarea prizonierilor de război".

★
HANOI. — Ministerul Afacerilor 

Externe al R. D. Vietnam a dat pu
blicității o declarație în care con
damnă extinderea de către Statele 
Unite a războiului aerian și a inter
venției în Laos.

Declarația salută succesele forțelor 
patriotice laoțiene în respingerea 
atacurilor aviației americane și a 
pătrunderii forțelor americano-sai- 
goneze în sudul LaosuluL Guvernul 
R. D. Vietnam, arată în continuare 
declarația, iși reafirmă sprijinul de
plin față de programul de reglemen
tare politică in cinci puncte și de 
noile propuneri ale Frontului Patrio-

In locul înarmării — 
prioritate eforturilor 

pentru progres 
economic si socialI

NEW YORK 28 (Agerpres). — A- 
dresîndu-se participanților la Sim
pozionul internațional asupra celui 
de-âl doilea deceniu al dezvoltării, 
ale cărui lucrări se desfășoară la 
Boston, în S.U.A., secretarul gene
ral al O.N.U., U Thant, a reafirmat 
imperativul concentrării eforturilor 
pentru asigurarea progresului econo
mic și social al țărilor în curs de 
dezvoltare. U Thant s-a pronunțat 
pentru abandonarea „priorităților mi
litare împovărătoare" și canalizarea 
resurselor eliberate astfel in direc
ția combaterii sărăciei, „care conti
nuă să rămină caracteristica cea mal 
tristă a existenței umane". Secreta
rul general al O.N.U. s-a declarat in 
favoarea promovării unor forme mul
tilaterale de acordare a asistenței ță
rilor in curs de dezvoltare din par
tea statelor industrializate, pentru li
beralizarea comerțului internațional și 
abandonarea barierelor ridicate, pen
tru concentrarea eforturilor țărilor In 
curs de dezvoltare in vederea diver
sificării ramurilor economice și a pro
duselor destinate exportului.

Referindu-se la unele probleme In
ternaționale, U Thant a relevat ne
cesitatea încetării războiului din Viet
nam.

La Ambasada româna din Roma:

Prezentarea volumului 
„NICOLAE CEAUȘESCU: 

România pe drumul socialismului 

și al luptei 

împotriva imperialismului"
ROMA 28 — Corespondentul 

Agerpres, N. Puicea, transmite : 
La sediul Ambasadei României 
a avut loc vineri prezentarea 
volumului „Nicolae Ceaușescu: 
România pe drumul socialismu
lui și .al luptei împotriva impe
rialismului", apărut in aceste zile 
In principalele librării din capi
tala Italiei.

Ambasadorul român, Iacob Io- 
nașcu, a salutat prezența unor 
membri ai corpului diplomatic 
fi a unui mare număr de re
prezentanți ai presei și radio- 
televiziunii italiene. Luînd cuvin- 
tul, autorul prefeței volumului, 
prof. univ. Carlo Salinari, a spus: 
„Editura „II Calendario del Po- 
polo" a considerat oportun și 
util să publice acest volum de 
articole și cuvîntări ale preșe
dintelui Ceaușescu, apreciindu-1 
ca o contribuție importantă la 
discuțiile ce au loc în prezent 
în cadrul mișcării comuniste și

muncitorești Internaționale. Cu
legerea de față ilustrează o po
ziție ce a trezit un mare ecou 
în Italia și în lume — în cercuri 
politice și gazetărești, ale opi
niei publice. Am publicat lu
crările președintelui Nicolae 
Ceaușescu pentru că personali
tatea sa politică și revoluționară 
s-a impus de multă vreme și 
pentru că aduce o contribuție 
de prim ordin la eoluționarea 
pozitivă a diferitelor probleme 
ce le ridică viata Internațională 
contemporană".

In continuare, Ion Popescu- 
Puțuri, directorul Institutului de 
studii istorice fi social-politice 
de pe lingă C.C. al P.C.R., a fă
cut o detaliată prezentare a vo
lumului. Apoi, cei prezenți au 
vizitat standurile de cărți, unde 
se află expuse volume euprin- 
zind articole și cuvinfdrl ale to
varășului Nicolae Ceaușescu.

„Reducerea forțelor armate 
din Europa ar avea un efect 
pozitiv asupra promovării 
colaborării si securității"

< I

BELGRAD 28 (Agerpres). — Refe
rindu-se Ia poziția țării sale In pro
blemele dezarmării, Dragoliub Vuița, 
purtătorul de cuvînt al Secretaria
tului de Stat pentru Afacerile Ex
terne al R.S.F. Iugoslavia, a spus : 
„Iugoslavia a subliniat cu diverse o- 
cazii efectele negative ale cursei 
Înarmărilor nucleare pentru secu
ritatea și dezvoltarea economică a tu
turor țărilor. De aceea, considerăm 
pozitiv orice pas care poate să în
semne o reducere a acestei curse și 
care ar putea să deschidă mai larg 
ușa procesului dezarmării generale și 
totale, in care sint vital interesate nu 
numai marile puteri, ci și celelalte 
țări. Statele europene, a subliniat el, 
sint cu atit mai interesate cu cit pe 
continent sint concentrate importan
te forțe convenționale și nucleare, a 
căror limitare și reducere ar avea 
un efect pozitiv nu numai asupra 
promovării colaborării și securității 
in Europa, ci și pe plan mai larg".

agențiile de presă
Ministrul învățămîntului 

din Republica Socialistă Ro
mânia, Miroea Malița., aflat tntr-o 
vizită in U.R.S.S., a avut vineri con
vorbiri cu M. A. Prokofiev, ministrul 
învățămîntului de cultură generală, 
V. P. Eliutin, ministrul invățămîntu- 
lui superior și mediu de specialitate, 
precum și cu A. A. Bulgakov, pre
ședintele Comitetului de stat pentru 
învățămîntul tehnic și profesional de 
pe lingă Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. în cadrul convorbirilor, des
fășurate într-o atmosferă de cajdă 
prietenie, au fost abordate probleme 
privind colaborarea dintre cele două 
țări în domeniul invățămîntului.

Guvernele Norvegiei și 
R. P. Albania au căzut de
acord să stabilească relații
diplomatice la nivel de ambasa
dori — informează un comunicat al 
Ministerului Afacerilor Externe nor
vegian.

Standurile românești la 
expoziția internațională de tehnică 
pentru unitățile comerciale și de ali
mentație publică, „Intorgmaș", din 
Moscova, au fost vizitate vineri de 
N. K. Baibakov, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, președintele 
Comitetului de Stat al Planificării al 
U.R.S.S., și de V. N. Doenin, minis
trul construcțiilor de mașini pentru 
industria ușoară și alimentară și de 
Instrumente casnice al U.R.S.S. în 
aceeași zi au fost vizitate de Ger
hard Schurer, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R. D. Germane.

0 întîlnire între ministrul afa
cerilor externe al Franței, Maurice 
Schumann, și omologul său vest- 
german, Walter Scheel, a avut loc 
vineri la Bonn. Pe agenda convor
birilor s-au aflat relațiile Est-Vest, 
reducerea efectivelor militare in Eu
ropa, precum și aspecte legate de o 
eventuală lărgire a Pieței comune.

Miniștrii apărării din ță
rile N.A.T.O. , au lntrunit 13
Bruxelles pentru a discuta unele as
pecte legate de apropiata conferință 
a Consiliului Ministerial al Pactului 
Nord-Atlantic, programată săptămîna 
viitoare la Lisabona.

Proiectul de amenda
mente la constituție * fO3‘ 
avizat favorabil de către Vecea so- 
cial-politică a Skupștinei Federale a 
R. S. F. Iugoslavia. Totodată, a fost 
adoptat proiectul de lege constituțio
nală privind aplicarea lor. relatea
ză agenția Taniug. Astfel, toate ve- 
cele Skupștinei Federale au avizat 
favorabil amendamentele respective.

Președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., Ale- 
xei Kosighin, l-a primit vineri la 
Kremlin pe ministrul relațiilor ex
terne al Republicii Chile, Clodomiro 
Almeyda Medina. A fost subliniată 
dorința Uniunii Sovietice și Republi
cii Chile de a dezvolta colaborarea 
multilaterală in interesul ambelor 
țări și al cauzei păcii.

Dolores Iborruri, ’’re’e- 
dintele Partidului Comunist-din Spa
nia, și-a încheiat vizita la Belgrad, 
anunță agenția Taniug. în timpul șe
derii la Belgrad. Dolores Ibarruri a 
avut o întrevedere cu președintele 
Iosip Broz Tito și mai multe convor
biri cu reprezentanți ai Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia.

La Havana s-a anunțat 
că o navă a pazei de coastă a S.U.A. 
a reținut în ziua de 27 mai opt pes
cari cubanezi, care pescuiau In marea 
deschisă, la 35 mile de Insulele Dry 
Tortugas. Conducerea flotei de pes
cuit cubaneze a denunțat acțiunea 
autorităților americane, ca „un act 
provocator, ilegal șl absolut neînte
meiat", relatează agenția Prensa La
tina.

La „Palatul Congreselor" 
din Roma au încePut Vineri lucră
rile Conferinței naționale organizată 
de către cele trei mari centrale sin
dicale . italiene — C.G.I.L., C.I.S.L., 
U.I.L. — pe tema „O nouă politică 
economică, reformele pentru dezvol
tarea sudului țării, folosirea deplină 
a brațelor de muncă". La dezbateri 
participă peste 900 de- delegați. Sint 
prezente, de asemenea, delegații ale 
partidelor politice. Delegația P.C.I. 
este condusă de Luigi Longo, seore- 
tarul general al partidului.

Convorbiri economice 
ungaro-vest-germane. Jo*

vie na încheierea CELEI DE-A 4 a
RUNDE A CONVORBIRILOR S. A. L T.

VIENA 28 — Corespondentul A- 
gerpres, P. Stăncescu, transmite : în 
capitala Austriei s-a încheiat vineri 
cea de-a patra rundă a convorbirilor 
sovieto-americane privind limitarea 
înarmărilor strategice.

După ședința de vineri a fost dat 
publicității un scurt comunicat în 
care se spune : „în cursul fazei de 
la Viena a convorbirilor sovieto-ame- 
ricane, desfășurate între 15 martie și 
28 mai, delegațiile U.R.S.S. și S.U.A. 
au continuat să examineze proble
mele legate de limitarea Înarmărilor 
strategice. în etapa finală a avut loc 
un schimb de păreri în probleme 
care decurg din comunicatul publicat 
la 20 mai cu privire la înțelegerea 
dintre guvernele U.R.S.S. și S.U.A. 
asupra desfășurării ulterioare a tra
tativelor. S-a stabilit ca tratativele 
să fie reluate la 8 iulie a.c. la Hel
sinki.

Delegațiile au exprimat guvernului 
Austriei recunoștință pentru ospita-

litate și pentru crearea de condiții 
favorabile desfășurării convorbirilor".

Imediat după incheierea celei de-a 
patra runde S.A.L.T., șefii celor două 
delegații au fost primiți de preșe
dintele Austriei, Franz Jonas, car» 
le-a transmis urări de succes in des
fășurarea pe mai departe a negocie
rilor și și-a exprimat speranța în ob
ținerea unor rezultate pozitive pen
tru Întreaga omenire iubitoare de 
pace.

transmit:
hann Baptist Schăllhorn, secretar de 
stat in Ministerul Economiei și Finan
țelor al R. F. a Germaniei, care se 
află în vizită în Ungaria, a fost pri
mit de Jozsef Biro, ministrul comer
țului exterior. El a avut, de aseme
nea, convorbiri Cu Bela Szalai, ad
junct al ministrului comerțului exte
rior, asupra unor probleme ale rela
țiilor economica ungaro—vest-ger- 
mane.

Convorbirile dintre dele
gațiile P.C. din Cuba și 
P.M.U.P. au început la Havana, 
anunță agenția P.A.P.

Ziarele iugoslave au 
anunțatcă Vecea sociai-poiitică« 
Skupștinei Federale a R. S. F. Iugo
slavia a acceptat propunerea de a se 
reînnoi pe o perioadă de patru ani 
mandatul secretarului de stat pentru 
problemele apărării naționale, gene
ral de armată Nikola Liubicici. Pro
punerea a fost prezentată Skupștinei 
Federale de către Mitia Ribicici, pre
ședintele Vecei Executive Federals, 
La cererea președintelui republicii, 
Iosip Broz Tito. în ședința sa, Vecea 
Social-Politică a acceptat, totodată, 
eliberarea din funcții a unor secretari 
de stat federali cărora le-a expirat 
mandatul : Boci voie Ielici (economie), 
Ianko Smole (finanțe), Radovan Stia- 
cici (afacerile interne).

Reprezentanți ai R.P. 
Chineze și ai Ceylonuluiau 
semnat un acord prin care China a- 
cordă Ceylonului un Împrumut în va
lută convertibilă, anunță agenția Chi
na Nouă. Cu acest prilej, profesorul 
Gunasekera, secretar permanent la 
Ministerul Planificării și Forței de 
Muncă al Ceylonului, a menționat că 
acordul reprezintă un nou pas pe 
calea fructuoasă a colaborării dintre 
R. P. Chineză și Ceylon.

Actorul dramatic francez 
Jean Vilar a decedat Vineri. Fon
dator al Teatrului Național Popular, 
inițiator al Festivalului de artă dra
matică de la Avignon, Jean Vilar a 
fost, de asemenea, un regizor de re
nume mondial.

ANGLIA
în alegerile parțiale 

INSUCCESE 
IN SERIE AIE

CONSERVATORILOR
în cursul zilei de joi, în trei 

circumscripții electorale din 
Anglia — Bromsgrove, Goole și 
Itchen — s-au ținut alegeri 
parlamentare suplimentare pep 
tru completarea unor locuri f'• 
deputați rămase vacante. Rezul
tatele anunțate In cursul nop
ții arată că in toate cele trei cir
cumscripții candidații partidului 
conservator, de guvernămînt, au 
fost înfrînți, iar mandatele au 
fost cucerite de candidații parti
dului laburist

Survenit la numai două săp- 
tămîni după înfrlngerea suferită 
in alegerile municipale, acest 
nou eșec conservator face obiec
tul unor ample comentarii în 
presa britanică. încercind să 
descifreze cauzele acestor insuc
cese în serie, ziarul „Guardian" 
scrie : „Orice guvern care per
mite creșterea rapidă a prețuri
lor și a șomajului trebuie să se 
aștepte că va deveni nepopular 
și va pierde voturi și locuri".

La rindul său, comentatorul 
postului de radio B.B.C. sublinia 
vineri dimineața că aceste a- 
legeri au prilejuit „prima apre
ciere a alegătorilor după con
vorbirile Heath—Pompidou de 
la Paris In legătură cu Piața co
mună. Și, după cum s-a văzut, 
aprecierea ■ fost nefavorabilă 
guvernului". Referindu-se la 
mutațiile petrecute în atitudi
nea corpului electoral din cir
cumscripția Bromsgrove, ziarul 
„Daily Expres" scrie : „Este clar 
că această schimbare derivă din 
ostilitatea opiniei publice față 
de intrarea Angliei in Piața co
mună".

Toată presa londoneză consi
deră rezultatele votului de joi 
drept „o serioasă lovituri pen
tru guvern". Se pune întreba
rea : cit timp se va mai menține 
actuala majoritate guvernamen
tală din parlament dacă orien
tarea corpului electoral va fi 
In continuare aceeași. Pentru 
că, după alegerile de joi, majo
ritatea guvernamentală s-a re
dus de la 31 la 28. Păstr!ndu-și 
optimismul, „Times" scrie că 
guvernul „va putea probabil 
suporta orice insucces in alege
rile parțiale pentru o perioadă 
de doi ani, fără să piardă con
trolul în parlament". Dar după 
aceea ? Potrivit părerii observa
torilor, insuccesele repetate în 
alegeri ar putea forța guvernul 
să-și încerce norocul în ținerea 
unor alegeri generale, dacă cum
va între timp ODOziția nu va 
izbuti să determine o asemenea 
consultare populară, invocind 
scadența mult controversatei 
probleme a aderării la Piața 
comună.

N. PLOPEANU
Londra
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