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Primiri la tovarășul 
Nicolae Ceaușescu

Delegația militară
a R. P. Polone

Fiecare explicație își are im
portanța ei în șlefuirea „bră

țării de aur"...

Cu inginerul 
Neculai Boca, 
director general 

adjunct în 
Ministerul Muncii,

despre 
sporirea

eficientei uceniciei 

la locul de muncă
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ȘTIINȚĂ

• După epocile de 

piatra, bronz și fier, 

SÎNTEM ÎN EPOCA 

DE PLASTIC ?

• Un singur material 

se pare că va rezista 

concurenței

„LEMNUL — 

PRODUSUL VIU"

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, împreună cu tovarășul 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 general-broni Wojciech Jaruzelski, membru supleant al Biroului Politic al C.C. al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, ministrul apărării naționale, care face o vizită în țara noastră.La primire au participat tovarășii : Vasile Patilineț, membru •, supleant • al Comitetului E- xecutiv, secretar al C. C. al P. C. R., general de armată Ion Ioniță, membru supleant al Comitetului Executiv al C. C. al

P.C.R., ministrul forțelor armate, general-colonel Ion Gheorghe. prim-adjunet al ministrului forțelor armate, șeful Marelui Stat Major, general colonel Sterian Țircă, adjunct al ministrului forțelor armate.A participat. de asemenea, Jaromir Ocneduszko, ambasadorul R.P. Polone la București.în timpul convorbirii, care a avut loc cu acest prilej, au .fost evidențiate relațiile de prietenie și colaborare dintre popoarele român si polonez, dintre Partidul Comunist Român și Partidul Muncitoresc Unit Polonez, dintre .armatele celor două state. A fost exprimată dorința comună de dezvoltare continuă a acestor relații spre binele celor două popoare, al cauzei unității țărilor socialiste și păcii în lume.Primirea s-a desfășurat într-o atmosferă caldă.. tovărășească.
Președintele firmei franceze

„Renault"Vineri, după-amiază, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat, a primit pe domnul Pierre Dreyfus, președinte și director general al Regiei Naționale a Uzinelor „Renault", care se află într-o vizită în țara noastră.La primire au . participat loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini, și Gheorghe

Oprea, consilier la C.C. al 
P.C.R.In- 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 industria română constructoare de mașini și Uzinele „Renault".Convorbirea s-a desfășurat în- tr-0 atmosferă de 'cordialitate.
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— Numai în anul 1971 și-au început calificarea „la locul de muncă“ peste 40 000 ucenici. Pe de altă parte, in momentul de față, din totalul muncitorilor, ponderea celor formați prin ucenicie la locul de muncă este deja de 20 la sută. în anul 1975 ea va depăși 35 la sută. Avînd în vedere tocmai capacitatea de cuprindere din ce în ce mai largă a acestei forme de învățămînt, v-am ruga să ne spuneți. care sînt concluziile la care s-a ajuns în prezent: corespunde întrutotul cerințelor această formă .de pregătire ?— In general da. deoarece a- sigură calificarea în numeroase meserii, confruntă pe tînăr de la început cu răspunderile activității în producție, oferă posibilitatea însușirii simultane a cunoștințelor practice șl teorc- tice. Există însă și o serie de aspecte a căror tratare peaie fi îmbunătățită. Trebuie să se țină seama, mai întîi de faptul că ucenicia la locul de muncă nu este adecvată însușirii tuturor meseriilor. A constituit, de pildă, o greșeală faptul că o serie de profesii legate de energetică — care solicită înainte de orice a- bordare practică, serioase cunoștințe teoretice ce nu pot fi însușite decît în școala profesională — au fost încredințate a- cestei forme de învățămînt. Recent. de pe lista profesiilor a căror calificare este asigurată prin ucenicie la locul de muncă au fost eliminate și meserii privind deservirea populației (ospătar, anumite categorii de vînză-

tori, bucătar). Aceasta din cauză că, în numeroase cazuri, colectivele care urmau să asigure calificarea tinerilor nu constituiau cele mai bune modele profesionale. De altfel, pentru a încredința acestei forme de învățămînt numai meseriile cărora le poate asigura e- fectiv o însușire sigură, pentru a elimina complet situații nepotrivite în această privință, Ministerul Muncii, împreună cu Ministerul Invâțămintului, revizuiește în prezent nomenclatorul respectiv.— Pe baza investigațiilor noastre, efectuate în întreprinderi bucureștene, am observat și alte aspecte : la desemnarea unor locuri de calificare a ucenicilor nu se ține seama în suficientă măsură de condițiile concrete de dotare. Se ajunge astfel la situații în care unor întreprinderi le revine sarcina — imposibil de realizat în condiții bune, datorită faptului că nu dispun de o bază tehnică corespunzătoare — de a califica ucenici De asemenea. altor întreprinderi le sînt repartizați, de către ministerele de resort, un număr prea mare de ucenici față de posibilitățile lor reale de cuprindere, ceea ce influențează în mod negativ procesul de însușire a meseriei.— într-adevăr, tratarea cu mai mult simț de răspundere a acestor aspecte ar contribui la îmbunătățirea pregătirii practice. Totodată nivelul ei poate fi ridicat în condițiile în care conducerile unităților (care, Teoretic cel puțin, trebuie să fie

preocupate de modul în care viitoarele lor cadre își însușesc meseria) vor acorda o mai mare atenție tinerilor, Ie vor crea condițiile necesare pătrunderii în toată complexitatea meseriilor «moderne. Mă refer în mod special la punerea ia dispoziția ucenicilor a tuturor sculelor, u- tilajeior, precum și la asigurarea instruirii din partea celor mai pricepuți muncitori — sub îndrumarea cadrelor tehnico specializate. - Asemenea preocupări valoroase există, de pildă, la Fabrica de pompe, Combinatul Poligrafic, Uzinele Republica etc.— Cum apreciați pregătirea teoretică de care beneficiază' u- ocenicii ? Există opinii care
ANDREI BÂRSAN
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Din totdeauna adevărata opinie s-a caracterizat prin convingerea că cele exprimate se bazează pe fapte incontestabile, observate minuțios, integrate unui sistem de judecată temeinic alcătuit. în caz contrar, realitatea în discuție, se răzbună. Vizavi de opinia tovarășului Mihai Purice, secretarul Comitetului județean U.T.C. Timiș, pentru probleme de sport, turism și pregătirea tineretului pentru a- părarea patriei noi vom transcrie realitatea întîlnită pe teren. aceeași care normal ar fi trebuit să stea la temelia opiniei interlocutorului nostru privind bazele sportive și activitatea de masă din mediul rural.—: în momentul de față, ne spunea tovarășul Mihai Purice, cu cei 5 000 de tineri, majorita

tea fete, cîți au mai rămas în localitățile rurale din județ nu se mai poate face prea mare lucru. Tinerii chiar dacă continuă să locuiască la țară în marea lor majoritate fac naveta spre orașe. Pe ei nu se mai poate conta. Nimeni nu le mai poate pretinde să participe la activitățile sportive din comună și, cu atît mai puțin, la amenajarea și întreținerea bazelor sportive. Părerea mea este că în momentul de față nu mai putem vorbi în județul Timiș despre o bază reală a activităților sportive cu cafacter de masă.— într-adevăr, numărul na-
ION DANCEA

(Continuare în pag. a VlI-a)

PARABOLOIDUL //K| 
DIN VALEA (Rj 
DOFTANEI U

— Sînt convins că n-o să vă 
pară rău pentru drumul făcut 
pînă aici. Veți vedea singurul 
baraj din țară cu dublă curbură. 
Cu dublu arc și soclu perime- 
tral:~ ' ..... ■

IMS-ul tresare nervos peste 
cămașa de asfalt zdrențuită sub 
roțile camioanelor alergînd ore 
în șir de-a lungul rîului.

—■ Pentru a înțelege mai bine, 
cînd ajungem am să încerc o 
schiță. Proiectat în spațiu, pe 
toate cele trei axe rezultă o 
curbă.

In timp ce-mi vorbește, cu 
un debit de invidiat, colegul din 
stingă mea răsucește volanul cu 
siguranța unui profesionist ur
mărind matematic sinusoidele

0 COLABORARE RĂMASĂ ÎNTR-UN STADIU

TEA TR UL
ȘI ȘCOALA

capricioase ale șoselei. La Cîm- 
pina n-apucasem decît să facem 
cunoștință, în drum spre mași
na ce ne aștepta la bordură. 
S-a așezat dezinvolt în față o- 
bligînd șoferul la un relache 
inopinat. 11 pricesc mai atent în 
vreme ce fac eforturi să asociez 
elementele lecțiilor de geome
trie descriptivă din primul dn 
de facultate cu frazele aruncate 
grăbit între două claxonări de 
avertizare. Blond, cu părul scurt, 
culcat în toate părțile, o bluză 
sport acoperindu-i cămașa-pu- 
lovăr de culoare maro. Nu i-am 
reținut exact numele și de ace
ea evit să-l pronunț cu voce 
tare. „Tovarășe secretar" sau 
„tovarășe inginer" mă scoate din 
încurcătură ori de cîte ori pre
gătesc o nouă întrebare.

— Așa cum a fost conceput 
barajul de pe Valea Doftanei, 
cu acest profil de calotă sferică 
combinată cu un fragment de 
paraboloid asigură rezistența 
prin formă. Ca să vă dați seama 
ce înseamnă o asemenea îndrăz
neală tehnică, fiind vorba efec
tiv de o ideea ingenioasă, reți
neți două cifre de comparație. 
La Bicaz au fost necesari a- 
proape 1 750 000 metri cubi de 
beton, în timp ce la noi se vor 
folosi în jur de 300 000 m.c., la 
o înălțime a barajului aproxima
tiv egală.

Privesc, 
două cifre una 
n-am timp să exploatez compa
rația, n-am nici cum, unul din 
termeni nefiindu-mi deocamda-- 
tă decît sugerat prin plasticitatea 
de expresie a celui ce s-a oferit 
să mă aducă la Paltinu, secretarul 
organizației U.T.C. din șantier. 
Ghicesc undeva, acolo în față, 
barajul, umărul de beton de 106 
metri înălțime, din spatele că
ruia apa Doftanei va plonja prin 
spațiul circular al conductelor 
spre Cîmpina, Florești, Ploiești, 
la Brazi. Încerc să realizez ima
ginea peretelui cu forma-i alun
gită în spațiu la talpa căruia o 
micuță și parcă vinovată elec- 
trocentrală va drămui cîte ceva 
din energia hidraulică pentru a 
pompa în circuitul energetic na
țional vama de lumină a Dofta
nei.

Valeria Diuris, tînărul din 
stînga mea, „șoferul", a absolvit 
politehnica la Timișoara, este de 
altfel timișorean get-beget. Cum 
o fi ajuns aici ? Evit întrebarea 
de genul „ce v-a îndemnat să 
părăsiți Timișoara (unde a și 
lucrat o vreme) pentru a veni 
aici, între munți de teama 
unui eventual răspuns pe care 
l-aș fi putut adnota și singur — 
„visul meu din totdeauna a fost

din obișnuință, cele
sub alta. Dar

PE ȘANTIERUL 
AMENAJĂRII

LA PALTINU

PRESTIGIU
de GEORGE IVAȘCU

Despre necesitatea unei colaborări între teatru și școală, în scopul educării multilaterale a tinerelor generații, s-a vorbit de mai multe ori mai cu seamă în ultima vreme. Problema pare simplă la prima vedere, mai ales pentru țara noastră, în care teatrul, generos subvenționat de stat, îndeplinește o funcție esen- țialmente educativă.Cum să colaboreze ? Foarte simplu, se pare. Teatrele au primit sarcina de a înscrie în repertoriu piese destinate copiilor și tineretului și de a da spectacole cu prețuri reduse pentru elevi și studenți. Școlile au răspuns în general solicitărilor sau invitațiilor lansate de teatre și au cumpărat bilete mai de voie, mai de nevoie, ajutînd astfel la realizarea planurilor de spectatori și încasări ale teatrelor, indiferent de faptul că. uneori, în loc de „Vlaicu Vodă"

MARGARETA BĂRBUȚĂ

copiii vedeau „Părinții teribili" sau „Micul infern". S-au creat și două teatre speciale, unul la București și altul la Piatra Neamț. Subliniind aceste dificultăți nu vrem să reducem cî- tuși de puțin meritele pe care le au instituțiile noastre teatra le, colectivele artistice din teatrele amintite ca și din celelalte, în privința aceasta, a succeselor teatrale, ca și în general, a excelentei școli românești de teatru se pot spune, și se spun, atît în țară cit și peste hotare multe și meritate cuvinte de laudă. Avem un teatru capabil să dea publicului spectacole de înaltă ținută, elogiate și chiar invidia

te de cei care le cunosc.Unele acțiuni în sensul celor spuse în primele rînduri pot fi menționate. Pe lîngă Teatrul „Ion Creangă" a luat naștere de curînd un cerc denumit în chip primăvăratic „Ghioceii Teatrului", iar la Piatra Neamț un studio pentru elevi anunța nu demult jaloanele unei colaborări în care micii spectatori vor fi inițiați în tainele artei scenice. Un prim colocviu cu tema „Teatrul și tineretul" organizat la Piatra Neamț acum doi ani de Centrul de cercetări pentru problemele tineretului, a adus în dezbatere unele aspecte ale relațiilor dintre teatru și tinerii spectatori: S-au inițiat și unele studii de sociologie a teatrului pentru tineret.Și totuși, preocuparea teatre- 
(Continuaie în pag. a Il-a)
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VEȘTI
DE PE LOTRII
După ce au străpuns tronsonul 

Haneș-Goața înainte de termen 
și cu cel mai bun avansament 
(230 m.l. pe lună) constructorii 
din subordinea inginerului Florea 
Moise au început lucrările la 
captările secundare din bazinul 
Jiețului. La începutul lunii iunie 
vor răsuna primele explozii mar- 
cînd deschiderea lucrărilor de 
bază.

NU DEMULT la Televiziune a avut loc o masa rotundă 
cu 5 dintre cei 10 esteticieni, în frunte cu Georges Souriau, 
care se aflau în țara noastrâ ca invitați ai Academiei de 
Științe Sociale și Politice. Cu puțin înainte, la „Contempo
ranul" cei zece esteticieni participaseră la o masâ rotundâ, 
încâ mai ampla, cu tema Arta și condiția umana.

Toți, în ambele întîlniri, au spus lucruri interesante, expu- 
nîndu-și fiecare punctul de vedere sau opțiunea pentru un 
aspect sau altul al complexului de probleme pe care le ri
dică astăzi evoluția artei, perspectiva ei, în contextul revo
luției tehnico-științifice și al profundelor transformări social- 
economice, implicînd și schimbări de psihologie socială, cu 
repercusiuni tot mai semnificative în procesul creației este
tice.

Dar nu repetarea unora din ideile exprimate în cele doua 
dezbateri e ceea ce ne-a determinat sâ scriem aceste rîn
duri. ci cu totul altceva : faptul câ asemenea schimburi de 
opinii, unele direct contradictorii, se desfășurau din partea 
oaspeților fără cea mai mică urmă din starea de spirit care 
— cu ani în urmă — constituia — nu pentru puțini — o 
veritabilă prejudecată : aceea că într-o țară socialistă n-ar 
exista un climat tocmai prielnic unor asemenea colocvii 
prin ele însele stînd sub semnul dialogului viu, dialectic, 
al argumentului individual, formulat cu titlul personal.

Dimpotrivă, cei zece esteticieni — din diferite țări euro
pene sau de peste Ocean — se simțeau (era perfect lim
pede aceasta) într-o atmosferă deplin creatoare, de stimă 
și de receptivitate într-adevăr reciprocă, de factură înalt 
științifică, în care libertatea de opinie este cel dintîi atribut 
al procesului intelectual, al progresului însuși pentru con
cluzii cu valabilitate colectivă.

Evident, un asemenea climat, sugerînd asemenea conduite 
și modalități intelectuale, își are explicațiile lui. Ele țin în 
primul rînd de viziunea pe care o aiTewfeiolmente cei mai 
autentici reprezentanți ai științei și culturii aepb*re hotare 
despre viața intelectuală din țara noastră, despre forța ei 
de creație, despre condițiile ei de dezvoltare și de promo
vare, — în ultimă analiză despre regimul nostru social-po-

» (Continuare în pag. a V-a) J»
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FESTIVAL ;

„MARIA TANASE" 
JURIUL ARE PROBLEMEAparent, juriul celei de a doua ediții a concursului și festivalului cin tecul popular românesc Maria Tănase, n-ar trebui să-și facă probleme dispunând de nu mai puțin de 16 premii. Dar lucrurile nu sînt chiar atît de simple și sarcina sa nu e chiar atît de ușoară. Este adevărat că prelucrarea, stilizarea și artificiul evident al u- noT piese face posibilă ehanina- rea din întrecerea pentru titlul a unora dintre candidați. însă numărul acestora este totuși mic față de cel al concurenților valoroși din toate punctele de vedere. La soliștii vooali situația a fost oarecum clarificată de o tînă- ră de 16 ani din Leordina, județul Maramureș, al cărui nume este Ileana Bumbar. înzestrată cu o voce ale cărei calități s-au impus o dată cu prima frază muzicală și ajutată de un repertoriu căruia nu i se poate aduce nici o obiecție, tînăra maramure- șeancă a fost aplaudată la scenă deschisă. Prezența ei e o demonstrație convingătoare a ceea ce înseamnă talent, viabilitate folclorică și modalitățile multiple de valorificare scenică a cîntecului popular, modalități care să răspundă tuturor exigențelor. Este urmată îndeaproape de un număr impresionant de soliști din diferite județe. Preferăm însă să lăsăm pe seama juriului sarcina de a selecționa, clasifica și premia...La soliști instrumentiști lucrurile sînt ceva mai complicate pentru că cimpoierii, fluierașii, naiștii, ceterașii au reușit să răspundă cu brio punctajului impus de regulamentul concursului. Să remarcăm ca pe un fapt deosebit includerea în repertoriul cim- poierilor Bîlea Gheorghe și Bit- coș Gheorghe a poemei muzicale „Cînd și-a pierdut ciobanul oile’*. Și după toate acestea mai vine și bihoreanul Panda Gheorghe cu un instrument „inventat de mine” cum spune el: „pliscoi". Pliscoiul lui Gheorghe Panda este un fluier cu ancie făcut din soc cu pană de alun. Deși prezentat acum „în premieră pe țară“, pliscoiul întrunește elementele celor mai arhaice instrumente populare.Ultima seară a concursului se anunță a fi cea mai interesantă pentru că abia acum se vor produce baladiștii : S concurenți din județele Mehedinți și Constanța și, în afara concursului actorul Tudor Gheorghe din localitate. Este un eveniment artistic căruia îi vom rezerva, dată fiind semnificația sa, o discuție aparte.

țelor", seria întîi a filmului care 
a obținut și la noi mare audien
ță de public.

< Studiourile sovietice vor fi 
prezente cu CRONOMETRUL — 
Inspirat din viața unui fotbalist 
— și EU, FRANCISC SKORINA, 
film închinat memoriei fondato
rului primei tipografii bieloruse.
• Din producția cinematografi

că a Republicii Democrate Viet
nam vom vedea CHEMAREA 
FRONTULUI, film despre lupta 
eroică a poporului vietnamez, 
pentru libertatea și independen
ța patriei.

Dintre filmele lunii mai amin
tim westernul 100 DE DOLARI 
PENTRU ȘERIF, adaptare ceho
slovacă după Jules Verne : PE 
COMETĂ (realizat de Karel Ze
man), filmul indian O FLOARE 
ȘI DOI GRĂDINARI șl filmul 
bispano-ltalian SIMON BOLI
VAR, realizat de A. Blasetti cu 
Maximilian Schell în rolul prin
cipal, film distins cu Premiul 
Comitetului pentru Apărarea Pă
cii la Moscova 1969.

Pentru copii va rula în această 
lună filmul suedez HUGO ȘI 
JOSEFINA și filmul polonez 
GOOL !

T. S.

ȘCOLARE
SPECTACOL DE GALA 
AL ELEVILOR LICEULUI 
DE COREGRAFIEA fost un spectacol căruia i se pot aduoe multe elogii.S-ar putea scrie pe larg despre repertoriu — ales cu inteligență și cu bun gust. Fragmentele din „Flăcările Parisului", „Chopiniana“, „Don Qui- jote", precum și suita de dansuri moderne au alcătuit un program consistent și, totodată, au oferit un cadru în care talentul și virtuozitatea artistică s-au a- firmat pronunțat. Despre evoluția scenică a tinerilor balerini, elevi ai Liceului de ooregrafie, fie că sînt în clasa a V-a sau în pragul absolvirii, s-ar cuveni, de asemenea, să se vorbească în termeni elogioși. Pentru că realmente Liliana Sandu, Alina Ilie, Emil Damian, Andrei Golescu, Mihaela Santo (din clasa a Xll-a), Raluoa Ienigic (din clasa a Xl-a), Natașa Trăistaru (din clasa a X-a), Virgil Paleru (din clasa a IX-a), ca și ,mulți alți e- levi ai școlii, selecționați pentru spectacolul de gală, ne-au încîn- tat cu arta lor, dovedind o pie- gătire excelentă. Desigur, un cu- vînt de apreciere merită și profesorii. Consemnez aici numele celor de care a depins în mare măsură reușita spectacolului: Ana Maria Ross, Grigore Vintila, Adina Cezar, Miriam Răduoanu, Marta Horvath.Scriind despre reușita acestei gale — sărbătoare tradițională oare încheie în fiecare an, în luna mai, activitatea artistică a e- levilor — primul fapt ce merită a fi consemnat este nu atît pasiunea față de dans, cît devota
mentul pentru această pasiune.

ADRIAN VASILESCU

noutățile ce ni le rezervă colec
ția in perioada care urmează.Pînă la finele anului editura va pune la indemîna cititorilor citeva titluri de deosebit interes, 
aflate deja sub tipar. Este vorba de : VIRGILIU ANGHELESCU — Ergonomie aplicată, C. IA- 
COBOV1CI-BOLDIȘOR — Metode moderne de determinare a prețului de cost, COSTIN MUR- GESCU — Echipa de conducere în unitățile economice, precum și culegerea de traduceri „Formarea și perfecționarea cadrelor de conducere din întreprinderi".în redacția de specialitate sînt în pregătire o serie de alte lucrări evidențiind preocuparea editurii de a procura specialistului-dar și oricărui lucrător - dornic să se introducă în dome- , niullde .deosebită actualitate al ' organizării și conducerii activității economice. Dintre acestea sînt de notat lucrările originale „Cibernetica economică" — elaborată de un colectiv condus de prof. univ. MANEA MANESCU, „Probleme actuale ale conducerii întreprinderii" care apare sub îngrijirea colectivului condus de P. BAȘTUREA, „Mărimea optimă a întreprinderii" de I. OLTEANU și R. DOTZ. Totodată, se pregătește pentru tipar „Organizarea colectivelor umane" de JAN ZIELENIEV- SCHI, vol. II al lucrării „Organi- zare-conducere" de JEAN GERBIER, „Enciclopedia conducerii și organizării științifice" de CARL HEYEL.Și pentru a asigura o informare cît mai completă a celor ce au rezervat în rafturile bibliotecii locul cuvenit volumelor purtînd pe copertă emblema „organizare-conducere" iată și proiectele editoriale într-o perspectivă mai îndelungată. Vom avea așadar posibilitatea de a studia. „Practica activității de conducere a întreprinderii" de NICOLAE HANEȘ, „100 de termeni din domeniul conducerii și organizării întreprinderii" de IVAN EUGEN, „Retrospectiva și perspectiva conducerii întreprinderilor" de CONST. PINTILIE, lucrările colective „Aplicații ale sistemului informațional în economie" și „îndrumătorul exportatorului", „Psihologia aplicată în industrie. Aspecte practice, principii de organizare" de I. M. NISTOR, „Cerințe psihologice pentru conducerea întreprinderii", „Conducerea științifică a întreprin-

derilor" de W. TAYLOR, rȘttin- ța administrației industriale și 
generale" de H. FAYOL „Manual de organizare științifică industrială" de H. B. MAYNARD, „Practica managementului" de PETER DRUCKER „Cibernetică 
și conducere" de STAFORD 
BEERE.

T. M.

MANIFESTĂRI 
INTERNAȚIONALEAnul acesta, țara noastră va fi gazda unor importante manifestări științifice internaționale. Dintre acestea atrag în mod deosebit atenția, prin problematica ce urmează a fi abordată, Congresul al XIV-lea internațional de studii bizantine, care va fi organizat la începutul lunii septembrie, la București, și cel de-al IV-lea Congres internațional de logică, metodologie și filozofia științei, ale căror lucrări se vor desfășura, de asemenea, în capitala țării noastre. La acest congres și-au anunțat, pînă în prezent, participarea, circa 700 de specialiști din peste 40 de țări.Tot în această perioadă, la București și în alte localități ale țării, Vor avea loc numeroase alte manifestări științifice internaționale, printre care : Seminarul internațional consacrat problemelor de irigații, Conferința internațională de meteorologia Carpaților, al III-lea Curs internațional de histoenzi- mologie și altele.

START LA COSTINEȘTI

SCENĂPiesa „Spargerea de la miezul nopții" una dintre primele lucrări ale dramaturgului sîrb Miroslav Mi- trovici — inițiatorul și conducătorul Teatrului din Belgrad „Atelier 212“ — va putea fi cunoscută de spectatorii bucureșteni pe scena teatrului „Ion Vasilescu", în- cepînd de astăzi, sîmbătă 29 mai. Regia, Călin Florian. Scenografia, arh. Igor Ska- kun. Distribuția, Stelian Cre- menciuc, Tamara Buciucea- nu, Dunea, Doina Tamaș, Ica. Moliri, Constantin Răș- chitor.— In contextul ultimelor comedii realizate de dumneavoastră „Floare de cactus", „Fetele Didinei", ce aduce nou montarea piesei lui Mi- trovici ?— Interpretarea scenică — ne spune Călin Florian — este condiționată de text, pe care l-am și sprijinit în mare măsură. Deși bine gradată în ansamblu de autor, acțiunea piesei m-a pus în fața unor hiatusuri ale construcției dramaturgie*, inerente oricărei opere de debut. Am acordat deci o atenție sporită acestor scăderi, constatînd cu surprindere în seara vizionării spectacolului, că reacțiile publicului sînt mult — în sens pozitiv — peste ceea ce așteptam. Nou, față de comedia tradițională, este faptul că montarea adîncește conform intenției autorului incisivitatea satirei la adresa imposturii, necinstei, incapacității profesionale. Aș afirma că „Spargerea de la miezul nopții" comedie satirică „pseudo-polițistă", se aseamănă într-o oarecare măsură teatrului lui Baranga și
(Vrmare din pag. 1)

FILM CARTEA
9 _

PREMIERELE 
LUNII IUNIE

Cinematografia noastră ne xa 
prezenta trei filme în premieră, 
două care au rulat în cadrul „Zi
lelor filmului românesc** : SERA
TA (scenariul și regia Malvina 
Urșianu) și FACEREA LUMII 
(regia Gheorghe Vitanidis, sce
nariul Eugen Barbu), BRIGADA 
DIVERSE IN ALERTA al doilea 
din serialul comedia cinemato
grafică realizată de Mircea Dră- 
gan după un scenariu scris în 
colaborare cu Nioolae Tic.

Dintre filmele străine semna
lăm, în mod deosebit, premiera 
filmului iugoslav BĂTĂLIA DE 
PE NERETVA (tehnicolor în două 
serii) realizat de Velico Bulajic 
șl inspirat dintr-una din marile 
lupte pe care le-a dat armata 
populară de eliberare a Iugo
slaviei la începutul anului 1943.

Studiourile americane vor fi 
prezente cu comedia HELLO, 
-DOLLY (film distins cu premiul 
Oscar în 1969 pentru cea mai 
bună regie artistică, partitură 
muzicală, înregistiare sonoră, 
scenografie și decor) film regi
zat de Gene Kelly (despre care 
presa străină subliniază că a rea
lizat „o uimitoare comedie mu
zicală") șl SECRETUL PLANETEI 
MAIMUȚELOR, film în care re
găsim toate elementele care au 
adus succesul „Planetei maimu

O INTERESANTA 
COLECȚIE : 
„ORGĂNIZARE-CON- 
DUCERE"De la o vreme Edâtura politica ne aduce în rafturile librăriilor volumele unei noi colecții. Cochetă, „Biblioteca organizării și conducerii științifice** a atras atenția de la apariția primului număr și ține treaz interesul cititorului asupra fiecărui nou titlu ce se anunță. Există de acum la îndemîna noastră, primele cinci volume „cap de serie” ce ilustrează prin tematica lor intențiile colecției : IONIȚA OLTEANU — Structuri organizatorice ale întreprinderii moderne, MIHAI C. DEMETRES- CU — Marketing, prospectarea pieții ; Conducerea științifică a întreprinderii (culegere de studii) KARL STEFANIC ALL- MAYER — 33 DE PRINCIPII DE CONDUCERE A ÎNTREPRINDERII și cel mai recent dintre ele, JEAN GERBIER — Organizare, conducere. O recentă discuție cu tovarășul MIRCEA MICIU, redactor șef la Editura politică ne-a permis să aflăm „cu un ceas mai devreme"

f» Uzina 23 August"
B-dul Muncii 256, sector III. București, tramvai 23, 24, 

mașina 65. 79. 100. 101

ANGAJEAZĂ URGENT DIN BUCUREȘTI 
Șl PROVINCIE :

— Sudori
— Turnători
— Oțelari
— Electricieni 
—- Macaragii

— Strungari
— Frezori
— Rectificatori
— Găuritori
— Rabotori
— Lăcătuși
— Economiști
— Tehnicieni
— Merceologi

(pentru Serviciul de aprovizionare, cu Bu
letin de Capitală)

- MUNCITORI I______
CURSURI DE SCURTA

NECALIFICATI PENTRU CALIFICARE PRIN 
SCURTĂ DURATA ÎN MESERIILE DE :

— Frezori
— Rabotori
— Rectificatori
— Găuritori
— Strungari
— Sudori

— Electricieni
— Turnători
— Ofelari
— Forjori
— Macaragii

Candidafii pentru cursurile de calificare trebuie să înde
plinească următoarele condiții :

— studii minim 7—8 clase elementare ;
— vîrsta de la 18 la 40 ani.
Pentru meseriile de turnători, forjori, oțelari și macaragii 

se primesc și absolvenți a 4 clase elementare.
Pe timpul școlarizării salarizarea se face conform H.C.M. 

2105/1969.
Cei interesați se vor adresa zilnic la Serviciul Personal- 

învăfămînt, telefon 43 04 40 — interior 4.

Maiakovski. Efectele comice, fluidul de qui-pro-quo-uri, ce nu deformează ilogic acțiunea și personajele, susține o acțiune dramatică cu semnificative valori etice.
în studioul de teatru al Televiziunii spectatorii vor putea urmări săptămîna aceasta, două premiere : „D-ale carnavalului" de I.E. Caragiale, spectacol în limba maghiară susținut de artiștii a- matori ai casei de cultură din Arad. Adaptarea și regia : Petre Bokor, duminică 30 mai, și „Ultima întrebare" de Ștefan Berciu. Din distribuție : Silvia Popovici, Tudorel Popa, Septimiu Sever, Ștefan Iordache, Chirii Economu, Telly Barbu — marți 1 iunie.

★Spectacolul de pe scena teatrului „Ion Creangă" realizat de Ileana Cîrstea, „Caragiale, o soacră și alții...** va fi prezentat în premieră vineri 4 iunie : costumele și decorurile aparțin lui Vasile Roman.— Titlul indică drept pretext al montării un colaj dramatic. Ne vom reîntîlni cu prozatorul sau dramaturgul Caragiale ?— In egală măsură cu prozatorul și dramaturgul, explică regizoarea. Scenariul alcătuit de mine se compune din fragmentele a două piese necunoscute publicului, „începem", „O soacră** și

cîteva schițe. Liantul momentelor dramaturgic* îl constituie de multe ori cunoscutele „miticisme". Alteori punerea în scenă prilejuiește evoluția firească spre deznodămînt. Dar să vă explic semnificația selecției. Piesa „începem" a cărei acțiune se desfășoară în culisele unui teatru, mi-a sugerat posibilitatea realizării unui spectacol de „teatru în teatru", sau de „joc“ voit de-a teatrul. Textului i se a- daugă muzică, cîntec, mișcare.— Ge greutăți ați întîmpi- nat ?— Dificilă a fost mai cu seamă trecerea rapidă și nuanțată pe care o pretindeam actorilor de la o partitură la alta. Fiecare avea de interpretat cinci sau chiar șase roluri. De aceea nu aș putea să citez interpreții principali. întreg colectivul cu care am lucrat a avut aceeași îndatorire, de a duce la bun sfîrșit un spectacol ce le solicita concentrarea, seriozitatea, ritmul și malea- bilitatea în mișcare și rostirea textului.
PLASTICĂ

Ea galeria „Apollo" Barbu NițesCu, Gil Nicolescu și Teodor Bogoi vor deschide miercuri 2 iunie, o expoziție de pictură și construcții spațiale.
MEDEEA IONESCU

PORTATIV
Cu dirijorul PAUL POPESCU 

despre concertele 
săptămînii— Afișul muzical al săptămînii consemnează sub numele Dv. două prezențe..— Luni la Sala Mică a Palatului voi dirija un concert de muzică camerală românească, iar joi mi s-a oferit cinstea de a conduce ultimul concert din această stagiune al Orchestrei Simfonice a Radioteleviziunii.— Ambele concerte cuprind un număr important de prime audiții.— Concertul cameral se centrează în jurul unei singure idei — umorul în muzica românească, unind cîteva dintre piesele muzicale concepute în ultimii ani . „Burlesca" de Mircea Istrate, „Trei șalviri" de Matei Socor, „Cinci ditirambe" de Nicolae Beloiu și Octetul lui Tudor Ciortea. „Din isprăvi- vile lui Păcală" .în primă audiție absolută voi interpreta doar piesa lui N. Beloiu.— Ce prime audiții ne rezervați în concertul de joi ?— Alături de Concertele pentru clarinet și orchestra de coarde de Staneitz și Lehmann, pe care le va interpreta inegalabilul nostru solist — A. O. Popa o excelentă piesă a compozitorului ieșean Anton Zeman — „Iz- voade", lucrare cu adinei rădăcini folclorice dCmon- strînd o bogată paletă colo- ristică. Am mai integrat a- cestui program și remarcabila Simfonie „Faust" concepută de Liszt pe baza marelui poem goethian.

A apărut
LUPTA DE CLASĂ 

organ teoretic si po
litic al C.C. al P.C.R.

Biroul de Turism pentru Ti
neret pune în luna iunie la 
dispoziția tinerilor Complexul 
său turistic de odihnă de la 
Costinești, cu întreaga capaci
tate de funcționare. Pentru 
prima serie (între 4—15 iunie) 
mai pot fi obținute încă locuri.

Prețurile: între 318 și 342 
de lei, în căsuțe și vile. în
scrierile Ia toate agențiile 
B.T.T. și la sectoarele de tu
rism ale comitetelor județene 
ale U.T.C.

Nr. 5 — mai 1971

Pitești magazinul universal „Trivale

• ••••••••••

lor pentru tînăra generație și, mai ales, colaborarea între teatru și școală, au rămas în bună măsură, într-un stadiu primar, în ciuda eforturilor lăudabile care se semnalează pe alocuri și chiar în ciuda unor reușite. Nu trebuie să negăm, desigur, că s-au realizat unele spectacole bune, o adevărată bucurie pentru copii și uneori și pentru adulți. Sîntem apreciați și peste hotare cu spectacolele noastre pentru copii, mai ales atunci cînd talentații noștri actori le fac copiilor din țara gazdă, plăcerea de a vedea spectacole în limba lor maternă.Deocamdată, însă atît la teatre „specializate", cît și la celelalte teatre, în obligațiile cărora intră și educația copiilor și a tineretului această activitate se limitează, de cele mal multe ori, la pregătirea și prezentarea unor spectacole „adecvate". E vorba îndeobște, fie de o piesă clasică, fie mai ales, de o piesă contemporană cu tematică destinată vîrstelor tinere, ceea ce, , firește, este pe deplin întemeiat dar insuficient. Sarcinile educative, formative ale teatrului sînt traduse de o relație mai mult mecanică, de la teatru la spectator, de Ia artiștii de pe scenă la spectatorii din sală, de Ia „producător" la „consumator". Pe alocuri, adecvarea spectacolelor la psihologia anumitor vîrste iiefiind cercetată, se produce o discordanță. totală între scenă și sală. Pe alocuri, unele cadre didactice refuză mina întinsă de teatru, văzînd în aceasta un intrus cu asupra procesului ganizat de școală, pentru că nu s-a un raport de colaborare organică între pedagogic și estetic, in procesul de educare. Pentru că nici cadrele didactice — să mă ierte pentru afirmația care nu are decit un caracter constatat iv-obiectiv — nu au fost pregătite pentru a recepta fenomenul teatral ca un fenomen viu, complex, creator, ci au despărțit teatrul ca dramaturgie învățată la școală la genurile literare, de teatrul ca spectacol de divertisment, sau, în cel mai bun caz, ca dramaturgie Ilustrată. Sînt și aici unele excepții îmbucurătoare, dar ră-

mîn încă excepții. Astăzi, în în- vățămîntul nostru, încă nu există teatru ca artă a spectacolului, ci numai ca literatură dramatică,. Problema destinării spectacolului teatral nevoilor exprese ale educației școlare, ale formării anumitor deprinderi și dobîndirii de către tineri a unor cunoștințe, atitudini prin intermediul unui spectacol anume pregătit, didactic în înțelesul superior desigur este o problemă viu ” *te țări.în ultimaInternațional comandările preocupă din ___________ ~ ,de raporturile între teatru școală, atît din punctul de vedere al contribuției teatrului la procesul instructiv-educativ din cadrul învățămîntului, cît și din punctul de vedere al contribuției școlii la formarea viitorilor spectatori avizați. Temele de studiu și de dezbatere de Ziua

discutată în mul-vreme, Institutul de Teatru, la re- U.N.E.S.C.O. se ce în ce mai mult și

la raporturile existente în prezent între teatru, copii și tineret pe planul educației. S-a confirmat cu acest prilej, faptul că aceste raporturi se desfășoară în două direcții : teatrul profesionist pentru copii și jocurile dramatice cu copii. Acest al doilea aspect este considerat mai cu osebire important pentru educație, atît în scopul dezvoltării personalității individului, cît și pentru o cunoaștere mai aprofundată a artei teatrale, în elementele sale specifice.Am avut prilejul recent de a lua contact —- deocamdată un contact superficial, dar revelator prin datele aflate — cu activitatea bogată și complexă care se desfășoară în Anglia pe planul colaborării între teatru și școală în scopuri educative. Teatrul este integrat din ce în ce mai mult în procesul de învățămînt, ca o materie de studiu și, mai ales, ca un mijloc auxiliar de maximă eficien-

Dar iată și aspecte mai puțin obișnuite. Majoritatea școlilor engleze au în personalul lor didactic, un „drama-teacher“, un profesor de artă dramatică, a cărui sarcină este, pe lingă cea strict pedagogică a predării dicției și literaturii dramatice, de a pregăti cu copiii unele spectacole și acțiuni artistice speciale. Nu e vorba de o- bișnuitele spectacole de amatori, jucate de oopii. Pregătind un spectacol, profesorul caută să dezvolte cunoștințele copiilor atît cu privire la elementele specifice artei scenice, cît și să aplice și să aprofundeze cunoștințele primite de ei la alte discipline: istorie, geografie, literatură, psihologie, chiar economie politică sau alte discipli
ne, pornind de la analiza piesei în cauză. Aceasta este o activitate strict școlară, să zicem, în care teatrul intră ea parte integrantă, în procesul e- ducativ. Pentru aceasta, absol-

TEATRUL Șl ȘCOALA

HELLO DOLLY : rulează la 
Patria (orele 9,30; 13; 16,30; 20).

FACEREA LUMII : rulează la 
Central (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30), Feroviar (orele 9,15; 
12; 15; 17,45; 20,30), Melodia (ore
le 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30 20,45). 
Flamura (orele 9; 12; 15; 17,30; 
20), Grădina Doina (ora 20).

SERATA : rulează Ia Grivița 
(orele 9,15; 11,30; 15,45; 18,15;
20.30) , Popular (orele 15,30; 18;
20.30) .

CRONOMETRUL i rulează la 
Victoria (orele 8,45: 11; 13,15; 15,30; 
18; 20,15).

BAT ALIA 
rulează 
12,15; 
9; 12,30; 
le 9,30; 13; __ ....
Festival (ora 20,30).

$1 CAII SE ÎMPUȘCA, NU-I 
AȘA ? rulează la Capitol (orele 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), Gră
dina Capitol (ora 20).

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI
NARI : rulează la Luceafărul (o- 
rele 9; *..............     "
(orele 9; 
(orele 9;
(orele -----------
(orele 9; 12,30; 16; 19,30), Stadio
nul Dinamo (ora 20), Grădina 
Modern (ora 20,15), Grădina Au
rora (ora 19,45).

EU, FRANCISC SKORINA : ru
lează la înfrățirea (orele 15,30; 
17,45; 20).

PRINTRE COLINELE VERZI : 
rulează la Buzești (orele 15,30; 18), 
Grădina Buzești (ora 20,15).

HAIDUCII LUI ȘAPTE CAI ; 
ZESTREA DOMNIȚEI RALU : 
rulează la Dacia (orele 8,45—19,15 
în continuare), Giulești (orele 15; 
19).

CLANUL SICILIENILOR : ru
lează la Drumul Sării (orele 
15,30; 17,45; 20), Grădina Vitan 
(ora 20,15).

BUTCH CASSIDY ȘI SUNDAN
CE KID : rulează la Bucegi (ore
le 16; 18,15; 20,30), Volga (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30),
Grădina Herăstrău (ora 20). Gră
dina Bucegi (ora 20,30), Grădina 
Arta (ora 20,15), Arta (orele 
15,30; 18).

efecte nocive instructiv or- Și aceasta stabilit încă

mondială a teatrului gate nemijlocit în de raporturile între școală, teatru și una dintre aceste formulata în felul următor : „Raporturi strinse trebuie să se creeze între teatru și instituțiile școlare, de la copilărie pînă la universitate. Teatrul trebuie să fie predat nu numai ca o literatură. ci în primul rind ca o materie vie". Au fost inițiate și la noi de „Ziua mondială" unele acțiuni menite să stabilească un contact mai strîns între teatru și școală, O moțiune a Comitetului executiv al Institutului Internațional de Teatru recomanda anul trecut stabilirea unor legături de colaborare între teatru și autoritățile universitare, astfel îneît „să se îmbunătățească in mod practic invă- țămintul teatral din școli și din universități".De curind a avut loc la Pra- ga o întîlnire a reprezentanților a șapte organizații internaționale din domeniul teatrului, în le în

au fost le- ultimii ani teatru și învățămînt. teme fiind

care s-au discutat elemente- preliminare ale unor studii curs de realizare cu privire

ță pentru însușirea aprofundată a cunoștințelor predate la anumite discipline, dar și pentru dezvoltarea personalității, a a- numitor aptitudini și înclinații, pentru stimularea interesului copiilor în direcția anumitor activități și îndeletniciri etc. Bineînțeles, aspectul cel mai obișnuit al acestei experiențe este prezentarea unor spectacole pentru copii și tineret. Teatrele subvenționate pregătesc în mod curent spectacole pentru elevi și pentru studenți, pe care le prezintă fie în sala proprie, fie în școli și universități, în deplasări sau turnee mai lungi. La Londra s-a înființat de cu- rînd, o filială a Teatrului Național „The Young Vic", căreia i s-a clădit și o sală specială, destinată tinerilor spectatori. „Royal Shakespeare Company" binecunoscuta trupă de la Stratford-upon-Avon are de asemenea o activitate bogată în rîn- durile tineretului de toate vîr- stele, constînd nu numai din spectacole, ci și din întîlniri, discuții, conferințe în școli și universități, care se bucură de o largă participare a tinerilor.
• •••••

Săptămîna sportivă • 23,30 închi
derea emisiunii programului I.

PROGRAMUL II

DE PE NERETVA : 
Festival (orele 8,45; 
19,15), Favorit (orele 

19,30), Excelsior (ore- 
16,15; 19,45), Grădina

12,30; 16: 19,30), București 
; 12,30; 16,30; 20), Gloria
; 12,30; 16; 19,30). Aurora 
9; 12,30; 16), Modern

CEI TREI CARE AU SPERIAT 
VESTUL : rulează la Lumina (o- 
rele 9,15; 11,30. 13,45; 16; 18,30;
20,45), Unirea (orele 15,30; 18). Gră
dina Unirea (ora 20,15).

AVENTURILE LUI TOM SAW
YER ; MOARTEA LUI JOE IN
DIANUL ; rulează la Timpuri 
Noi (orele 9; 12,15; 15,45; 19).

ADIO, GRANADA : rulează la 
Lira (orele 15,30; 18), Grădina 
Lira .(ora 20).

TRANDAFIRI ROȘII PENTRU 
ANGELICA : rulează la Ferentari 
(orele 15,30; 17,45; 20).

MIHAI VITEAZUL : rulează 
Pacea (orele 15,15; 19,15).

PREȚUL PUTERII : rulează 
Crîngași (orele 15,30; 18; 20,15).

DOMICILIUL CONJUGAL : ru
lează la Floreasca (orele 15,30; 18; 
20.30).

GENOVEVA DE BRABANT: 
rulează la Viitorul (orele 16; 18; 
20).

SUNETUL MUZICII : rulează la 
Miorița (orele 9; 12,30; 16; 19,30), 
Tomis (orele 9,30; 13; 16,30), Gră
dina Tomis (ora 20,15).

PAN WOLODYJOWSKI : rulea
ză la Moșilor (orele 15,45; 19).

CINCI PENTRU INFERN : 
lează la Munca (orele 15,30;
20.15) , Progresul (orele 15,30;
20.15) .

DOAR UN TELEFON : rulează 
la Cosmos (orele 16; 18; 20).

PE COMETĂ : rulează la Flacă
ra (orele 15,30; 18; 20,15), Laromet 
(orele 15,30; 17,30; 19,30).

MOARTEA FILATELISTULUI : 
rulează la Vitan (orele 15,30 18).

SECRETUL DIN SANTA VIT
TORIA : rulează la Rahova (ore
le 15; 17,45: 20,30).

la

la

ru-
18;
18:
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Teatrul de Operetă : SUZANA 
— ora 19,30; Teatrul Național 
„I. L. Caragiale» (Sala Comedia): 
SĂPTĂMÎNA PATIMILOR — ora 
20; (Sala Studio) : PISICA IN 
NOAPTEA ANULUI NOU — ora

20; Teatrul Giuleștl : GILCEVILE 
DIN CHIOGGIA — ora 19,30; Tea- 
‘ ’’ - Bulandra"

GLUGA 
ora 20; (Sala Stu- 

POVESTIRI DIN -----
ora 20;

trul „Lucia Sturdza 
(„Schitu Măgureanu) : 
PE OCHI _________
dlo) : POVESTIRI DIN PĂDU
REA VIENEZA — ora 20; Stu
dioul I.A.T.C. : DIAVOLUL ALB
— ora 16; LĂPUȘNEANUL — ora 
20; Teatrul Mic ; PREȚUL — ora 
20; Teatrul „Ion Vasilescu" : 
SPARGERE LA MIEZUL NOPȚII
— ora 19,30; REVISTA LA VO
LAN (La Teatrul de vară „He
răstrău)—ora 20; Teatrul „Țăndă
rică" (Calea Victoriei): PETER 
PAN—ora 17; NOCTURN IV—ora 
21,30; (Str. Academiei) : DE CE A 
FURAT ZMEUL MINGEA — ora 
17; Teatrul „C. I. Nottara" (Bd. 
Magheru) : ȘI EU AM FOST IN 
ARCADIA — ora 19,30; (Sala Stu
dio) : SUS PE ACOPERIȘ... IN 
SAC —ora 20; Teatrul „C. Tă- 
nase" (Calea Victoriei) : LA GRĂ
DINA CĂRĂBUȘ — ora 19,30; 
(Sala Savoy) : BIMBIRICA — ora 
19,30; Ansamblul „Rapsodia RO
MANĂ" : CONCERT DE MUZI
CĂ POPULARĂ ROMANEASCĂ
— ora 19,30; Circul „Globus" : 
ARENA PRIMĂVERII — ora 
19,30.

DUMINICA, 30 MAI 1971
Teatrul de Operetă : SE MĂ

RITĂ FETELE — ora 19,30; SIN
GE VIENEZ — ora 15,30; VĂDU
VA VESELĂ — ora 10,30; Teatrul 
Național „I. L. Caragiale" (Sala 
Comedia) : COANA CHIRIȚA — 
ora 10; FANNY — ora 15,30; CA
MERA DE ALĂTURI — ora 20; 
(Sala Studio) : MOARTEA ULTI
MULUI GOLAN — ora 10; TRA
VESTI — ora 15,30; SĂ NU-ȚI 
FACI PRĂVĂLIE CU SCARĂ — 
ora 20; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra» (Schitu Măgureanu) : 
GLUGA PE OCHI — ora 10; IU
BIRE PENTRU IUBIRE — ora 15; 
LEONCE ȘI LENA — ora 20; 
(Sala Studio) : PURICELE ÎN U- 
RECHE — ora 10,30; ACEȘTI NE
BUNI FĂȚARNICI — ora 20; 
Teatrul Giuleștl : NUNTA LUI 
FIGARO — ora 19,30; GEAMAN
DURA — ora 10; Studioul 
I.A.T.C. : A MURIT TARELKIN

ora 10.30; CARAGIALE... DAR 
NU TEATRU — ora 20; Teatrul 
Mic : TIMP ȘI ADEVĂR — ora 
16; PISICA SĂLBATICĂ 
20; FATA CARE A 
MINUNE — ora 10,30 
„Ion Vasilescu" :
CACTUS — ora 10 și 19,30 ; RE
VISTA LA VOLAN, Teatrul de 
vară „Herăstrău" — ora 20 ; ATM 
(La Ateneul Român — Sala Stu
dio) : EDITH PIAFF — NU, NU 
REGRET NIMIC — ora 20 ; Tea
trul „Țăndărică" (Calea Victori
ei) : AVENTURILE LUI PLUM- 
PLUM — ora 11; (Str. Academi
ei) : PUNGUȚA CU DOI BANI 
— ora 11; Teatrul „C. I. Notta- 
ra» (Bd. Magheru) : BĂRBAȚI
FĂRĂ NEVESTE — ora 19,30; 
(Sala Studio) : CÎND LUNA E 
ALBASTRĂ — ora 10,30; CER
CUL MORȚII — ora 20; Teatrul 
„C. Tănase» (Calea Victoriei) : 
LA GRĂDINA CĂRĂBUȘ — ora 
19,30; (Sala Savoy) : BIMBIRICA 

. Ansamblul „Rapso-
: LEGENDA ȘI

ora 19,30; Teatrul „Ion 
: POVESTE NETERMI- 

- o_ra 10; CINCI SĂPTA- _ lg.
ARENA PRI- 

10; 16 și 19,30.

ora 
FĂCUT O 

Teatrul 
FLOARE DE

— ora 19,30; 
dia Română" 
DOR — 
Creangă* 
NATĂ - ______, „
MINI IN BALCON 
Circul ,,Globus" : 
MĂ VERII — orele
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PROGRAMUL I

tibilii". Episodul „Vincent Coli — 
cîine turbat** • 21,50 „Unu — doi 
pe un balansoar**. Muzică și 
umor cu Corina Chiriac, Dumi
tru Furdui, Nicu Constantin, Ri
cardo del Turco (Italia) < 23,05 
Telejurnalul de noapte • 23,15Telejurnalul c_ ___

• 16,30 Deschiderea emisiunii. 
Emisiune în limba germană • 
18,10 Publicitate < 18,15 Bună 
seara, fete ! Bună seara, băieți ! 
® 19,15 Publicitate < 19,20 1001
de seri — emisiune pentru cei 
mici < 19,30 Telejurnalul de sea
ră. Sport < 20,10 Tele-enciclope- 
dia • 21,00 Film serial „Incorup-

• 20,10 Tineretul la 
Pianistul Anatol Dub • 
blioteca pentru toți' —

rampă.
20,30 Bi-

— -------- „T_ Scriitori
pașoptiști • 21,00 Mari orchestre 
simfonice. Orchestra simfonică 
din Bamberg. Dirijor Heinz Wall- 
berg • 21,45 Buletin de știri • 
21,50 Film serial : „Inima iui Bo- 
nivur" (primul episod) — o pro
ducție a studiourilor sovietice < 
22,25 închiderea emsiunii progra
mului II.

DUMINICA, 3« MAI 1971

PROGRAMUL I

o 8,30 Sport și sănătate • 9.00 
Matineu duminical pentru copii
• 10,00 Viața satului < 11,15 Al
bumul compozitorilor români : 
Gh. Dumitrescu • 12,00 De strajă 
patriei • 12,30 Trofeul de la 
Efes — Ansamblul „Călușul" din 
Scomicești — Olt a cucerit Tro
feul „Zeița de aur" al Festiva
lului Internațional de folclor de 
la Efes <13,00 Emisiune în limba 
maghiară • 14,30 Postmeridian. 
Magazin duminical • 15,00 Fot
bal : C.F.R. Cluj — Rapid — re
priza I. Transmisiune ,de la Cluj
• 15,45 Turism „Chemarea narci
selor". Caleidoscop • 16,00 Fot
bal : C.F.R. Cluj — Rapid — re
priza a 2-a < 16,45 Caleidoscop • 
17,20 Handbal masculin : Steaua 
— Dinamo București. Transmisiu
ne de la Stadionul Dinamo • 
18,30 Serial pentru tineret : Pla
neta giganților (II) < 19,20 1001
de seri • 19,30 Telejurnalul de 
seară. Sport • 20.00 Reportajul 
săptămînii. Taine în Ițit • 20,30 
Film artistic : Operațiunea Cicero
• 22,15 întîlnire cu opereta • 
22,45 Telejurnalul de noapte. 
Sport.

PROGRAMUL II

• 20,00 Reîntîlnire cu persona
je îndrăgite de copii : Nică a lui 
Ștefan a Petrii • 20,30 Seară de 
balet : Maurul din Veneția • 
21,55 Buletin de știri < 22,00 Car
net bucureștean • 22,10 Reluarea 
serialului de sîmbătă seara.

venții școlilor de artă dramatică primesc la terminarea studiilor o diplomă de institutor, pe baza căreia pot fi angajați în învățămînt ca „drama teacher", dacă nu pot ajunge imediat s& fie angajați într-un teatru.Colaborarea teatrelor la procesul de învățămînt, aceasta nu se reduce numai la prezentarea unor spectacole cu piese cuprinse în programa analitică (marile opere clasice, de pildă, nu lipsesc din repertoriul nici unuia din teatrele subvenționate). Există teatre care au niște secții speciale de turnee în școli, conduse de oameni pricepuți și pasionați, artiști cu aptitudini pedagogice, cu multă imaginație și cu capacități multiple. Aceștia lucrează în colaborare și sub îndrumarea organelor locale de învățămînt — comisii sau consilii regionale — ' care, la rîndul lor, au un consilier dramatic. Prin această strîn- să colaborare, îmbinînd așadar, pedagogicul cu artisticul, artiștii teatrului realizează în școli spectacole, pe anumite teme recomandate de consiliile locale de învățămînt, spectacole la care participă și copiii. Mi s-au povestit de către John Whatson, șeful secției de turnee în școli, a teatrului din Notingham, un artist și pedagog inimos, cu o îndelungată experiență în activitatea cu copiii, cîteva asemenea acțiuni artistice-educative extrem de interesante. Pe tema „industriei dantelelor**, de pildă, s-a creat un spectacol de amploare, cu participarea copiilor, care au învățat ,,pe viu", în mod practic, întreaga istorie a acestei industrii, specifice regiunii lor, cît și noțiuni de e- conomie politică, de funcționare a mașinilor, de fizică etc. Pe tema „Canale și croaziere" s-a creat un spectacol în care era prezentată istoria construirii rețelei de canale și navigație fluvială a Marii Britanii, cu toate implicațiile sale de științele naturii, de geografie și geologie, de economie, comerț etc. La fel, a fost creat un spectacol vind istoria ___britanice, pentru copiii ____mici, spectacolul „Hai la bilei" conținea noțiuni de comportament. de relații între oameni, povești cu animale, cu figuri din basme etc.Desigur, e de discutat în legătură cu raportul intre pedagogic și artistic și cu pericolul de a transforma teatrul într-un instrument strict didactic. Dar nu e mai puțin adevărat că teatrul conține în sine posibilități infinite de influențare, de comunicare, care pot fi folosite în mod creator, activ în procesul educării tinerelor generații. Aceste rinduri au avut scopul de a deschide o discuție și, eventual, de a sugera o temă de studiu și meditație, atît pentru teatre cit și pentru factorii responsabili ai procesului de învățămînt. Nu mă îndoiesc că al doilea colocviu pe tema „Teatrul și tineretul" care va avea loc în cu- rînd la Piatra Neamț cu prilejnl „Festivalului spectacolului pentru copii și tineret" va aduce unele contribuții utile la clarificarea problemelor privind perspectivele celor două instituții care plămădesc profilul spiritual al viitorului cetățean.

- pri-
dezvoltării flotei

mai
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Proiect LE1 P TP Hi vr Hi
cu privire la organizarea și conducerea

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

privire la organizarea și 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 hotărîtoare 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-șl aduce contri
buția la îmbunătățirea și definitivarea lui.

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 și locale.In ansamblul măsurilor de perfecționare a vieții economice și sociale din țara noastră — adoptate pe baza hotărîrilor Conferinței Naționale din 1967 și ale Congresului al X-lea al partidului —• un loc de seamă ocupă delimitarea mai bună a rolului întreprinderii, constituirea centralelor industriale, extinderea atribuțiilor u- nităților lucrative, promovarea consecventă a principiilor muncii și conducerii colective în economie.întreprinderile, unități economice de bază in care se desfășoară producția de bunuri materiale, asigură executarea ritmică și integrală a sarcinilor planificate, folosirea completă a capacităților productive, modernizarea proceselor tehnologice, gospodărirea judicioasă a mijloacelor materiale și bănești. Desfășurîndu-și activitatea în cadrul centralelor sau aparținînd direct de ministere, de alte organe centrale si consilii populare, întreprinderilor li se asigură cadrul necesar pentru a acționa operativ și eficient în r^hlizarea producției și pentru obțiherea unei e- ficiențe maxime.Centralele industriale și celelalte unități asimilate se constituie pe principiul concentrării orizontale sau verticale a producției și reunesc, în mari unități economice, în raport de specif icuV proceselor tehnologice, amplasarea geografică și alți factori e- conomici, întreprinderi cu profil 3- propiat sau din ramuri conexe. Ele au sarcina de a dezvolta Specializarea și cooperarea în producție între unitățile componente, de a organiza executarea în mod centralizat a ac

CAPITOLUL I

ORGANIZAREA Șl FUNCTIONAREA 
ÎNTREPRINDERILORArt. 1. întreprinderea este unitate de bază a producției și are ca obiect de activitate, în funcție de specific, ‘ producerea de bunuri, executarea de i lucrări, prestarea de servicii, aprovi- ' zionarea și desfacerea produselor.întreprinderea este unitate econo- : mică cu autonomie în gospodărirea fondurilor în scopul folosirii întregului potențial economic ; răspunde față de organul căruia îi este subordonată de îndeplinirea planului și a indicatorilor economici și financiari.Art. 2. întreprinderile se organizează 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 organele financiare județene și al municipiului București.întreprinderile au plan propriu, corespunzător activității pe care o desfășoară. 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 direct de ministere, alte organe centrale ale administrației de stat, consilii populare sau de centrale, potrivit actului lor de înființare. Prin actul de înființare a întreprinderii se stabilesc obiectul activității, denumirea și sediul principal.întreprinderile de interes^ republican se înființează prin hotărîri ale Consiliului de Miniștri ; întreprinderile de interes local se înființează prin hotărîri ale consiliilor populare.Desființarea întreprinderilor, modificarea obiectului activității, denumirii și sediului se fac de către organele care au în competență înființarea lor.Art. 4. întreprinderile se înzestrează la înființare cu fonduri fixe și se dotează cu mijloace circulante proprii, necesare desfășurării activității lor.Fondurile fixe nu pot fi înstrăinate, ipotecate sau gajate și nu pot fi urmărite pe nici o cale și în temeiul nici unui titlu.Fondurile fixe devenite disponibile, aflate in 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 consiliilor populare județene și al municipiului București, după caz. din fondurile înscrise în bugetul de stat, cu avizul Ministerului Finanțelor, respectiv al organelor financiare locale.Mijloacele circulante, cu excepția mijloacelor bănești, nu pot fi urmărite pentru nici un fel de creanțe.Creșterile de mijloace circulante de la un an la altul se acoperă în cursul perioadei de plan prin credite bancare, rambursabile din resursele prevăzute în acest scop.Mijloacele circulante se utilizează în cadrul normativului total aprobat pe ramuri de activitate. Disponibilitățile de fonduri bănbști 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 vedere economic.Colectivul fiecărei unități economice de stat administrează o parte a avuției naționale a întregului popor. în dubla lor calitate de producători și proprietari, oamenii muncii poartă răspunderea în fața societății pentru modul cum sînt utilizate fondurile materiale și . financiare încredințate, au îndatorirea de a se preocupa neîncetat de asigurarea bunului mers al unității în care lucrează.în cadrul măsurilor de perfecționare a organizării și conducerii economiei, constituirea organelor de conducere colectivă, — comitetele de direcție, consilii de administrație, insti- tuționalizarea adunărilor generale ale salariaților — asigură ridicarea la un nivel superior a muncii de conducere, în concordanță cu exigențele actuale ale progresului economic, contribuie la adin- cirea democrației socialiste, creează un cadru corespunzător pentru participarea directă a maselor la conducerea vieții economice, a întregii opere de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate în Românite.Pentru a preciza atribuțiile și modul de organizare a unităților economice de stat, competențele și răspunderile organelor de conducere colectivă din întreprinderi și centrale, precum și rolul adunărilor generale ale salariaților, Marea Adunare Națională adoptă prezenta lege 1 

cursul executării planului la unele elemente ale normativului mijloacelor circulante pot fi folosite pentru acoperirea unor nevoi suplimentare temporare la alte elemente.Art. 5. întreprinderile subordonate ministerelor, celorlalte organe centrale ale administrației de stat și consiliilor populare au relații directe cu bugetul de stat. întreprinderile din cadrul centralelor realizează relațiile cu bugetul de stat prin intermediul centralei din care fac parte ; ele efectuează direct vărsămintele reprezentînd impozitul pe circulația mărfurilor și alte venituri cuvenite bugetului de stat.Art. 6. Beneficiile aprobate prin planul financiar al întreprinderilor se repartizează, potrivit legii, pentru : nevoi financiare privind producția și investițiile ; vărsăminte la bugetul de stat sau la dispoziția centralei, în funcție de subordonarea întreprinderii ; constituirea fondului de premiere, precum și pentru alte destinații legale.Beneficiile obținute peste plan, rămase după acoperirea nevoilor financiare proprii, potrivit legii, se repartizează în funcție de subordonarea întreprinderilor, la bugetul de stat sau la centrală.Art. 7. întreprinderea constituie la 'dispoziția sa în condițiile legii următoarele fonduri :— fondul pentru efectuarea de modernizări, îmbunătățiri ale tehnologiei producției, precum și pentru lucrări de reparații capitale, în afara celor planificate a se executa din cheltuielile de producție sau circulație, în limita unei cote de pină la 25 la sută din amortizarea aferentă fondurilor fixe utilizate după expirarea duratei de serviciu normate ;— fondul pentru tehnica nouă ;— fondul de premiere pentru acordare de premii anuale, premii pentru economii de materii prime, materiale și forță de muncă, pentru depășirea sarcinilor de export și reducerea importurilor, precum și premii pentru realizări deosebite in cursul anului ;— fondul pentru efectuarea unor lucrări de investiții sociale : locuințe, creșe, cămine, cantine, dispensare și altele similare, din beneficiile peste plan ale anului anterior, în cadrul cotelor stabilite prin planurile anuale ; pentru întreprinderile din cadrul centralelor fondul se constituie la nivelul centralei ;— alte fonduri prevăzute de dispozițiile legale.Art. 8. întreprinderea beneficiază de fonduri repartizate de organul căruia îi este subordonată, din cele ce se constituie centralizat la nivelul acestuia.
ATRIBUȚIIArt. 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, asigurind folo

sirea maximă a tuturor capacităților de producție și a celorlalte resurse pe care le are la dispoziție și ținînd seama de posibilitățile de asigurare a materiilor prime și materialelor necesare, precum și de desfacerea produselor realizate atît pe piața internă cit și la export ; elaborează studii de prognoză privind dezvoltarea în perspectivă; planul astfel elaborat se corelează cu prevederile planului de stat de dezvoltare a ramurilor și a economiei naționale în ansamblul său, de către organul ierarhic superior și se aprobă de conducerea colectivă a acestuia ;b) asigură relații de cooperare cu alte unități economice ;c) urmărește și răspunde de îndeplinirea ritmică și integrală a planului și raportează periodic organului căruia îi este subordonată asupra realizării acestuia ;d) organizează evidența capacităților 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 următoarele atribuții principale :
A. Cercetare și proiectarea) elaborează planul propriu de cercetare și proiectare, precum și planul tehnic ; face propuneri pentru temele de cercetare care să fie cuprinse în planul de stat;b) elaborează studii, cercetări, documentații și proiecte pentru dezvoltarea produselor, dezvoltarea și modernizarea utilajelor, reutilări, extinderi de capacități de producție, perfecționarea proceselor tehnologice, introducerea de metode și procedee noi, introducerea in fabricație a unor materiale noi, înlocuirea de materiale 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 cercetare uzinală și colaborează cu unități de cercetare și cu institute de învătămînt superior pentru realizarea temelor proprii de cercetare ;e) organizează activitatea de in- venții-inovații; elaborează proiecte de standarde, norme interne, prospecte și instrucțiuni de folosire pentru produsele care intră în nomenclatura sa.
B. Investiții și construcțiia) elaborează planul de investiții și de finanțare și creditare a acestora ;b) asigură în termen documentațiile tehnico-economice necesare pentru realizarea investițiilor ;c) stabilește indicatorii tehnioo-eco- nomici pentru investiții, în limita competențelor acordate ;d) încheie contracte de antrepriză pentru executarea lucrărilor de investiții ; organizează executarea de lucrări în regie proprie ;e) încheie contracte și întocmește, în colaborare cu furnizorii, grafice pentru livrarea utilajelor, corelate cu termenele de punere în funcțiune a investițiilor ;f) urmărește realizarea resurselor proprii destinate finanțării investițiilor ;g) urmărește realizarea obiectivelor de investiții și răspunde de punerea în funcțiune la termen a noilor capacități și de realizarea integrală a indicatorilor tehnico-econo- mici aprobați ; organizează și aprobă potrivit competențelor stabilite recepția lucrărilor de investiții.
C. Organizarea producției

și a munciia) asigură organizarea pe baze științifice a activității de conducere, ia măsuri pentru introducerea metodelor moderne în acest domeniu, în care scop efectuează studii privind perfecționarea structurii organizatorice, raționalizarea sistemului informațional și introducerea treptată a metodelor moderne de calcul, elaborarea și perfecționarea regulamentelor de organizare și funcționare ;b) ia măsuri pentru organizarea științifică a producției, elaborează studii privind organizarea proceselor de producție, organizarea judicioasă a activităților auxiliare, perfecționarea metodelor de fabricație și asigură extinderea și generalizarea a- cestora ;c) asigură îmbunătățirea continuă a organizării și normării muncii și elaborează normative și norme unificate specifice domeniului său de activitate ;d) elaborează planul de normare a muncii și ia măsuri pentru îndeplinirea lui, asigurînd aplicarea normelor 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 planificate de creștere a productivității muncii și asigură aplicarea acestuia în scopul utilizării eficiente a resurselor de care dispune.Art. 11. în domeniul producției, întreprinderea are următoarele atribuții principale :a) organizează și răspunde de îndeplinirea planului de producție în condiții de eficiență ridicată, prin folosirea completă a capacităților de prpducție și utilizarea rațională a forței de muncă și a timpului de lucru ;b) elaborează documentația de pregătire tehnică a producției : asigură aplicarea unor metode moderne de pregătire programare — lansare și urmărire a producției ;c) asigură realizarea ritmică a producției pe baza programelor proprii de fabricație ;d) stabilește lucrările de mică mecanizare, asigură documentațiile și realizarea lor ;e) stabilește măsuri pentru realizarea 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 modernizarea celor existente ;f) asigură reducerea consumurilor specifice, optimizarea stocurilor de valori materiale, reducerea cheltuielilor neeconomicoase din activitatea proprie și creșterea rentabilității produselor ;g) asigură funcționarea, folosirea rațională, întreținerea, repararea și modernizarea mijloacelor de producție ;h) asigură alimentarea cu energie, aburi a procesului de producție și ia măsuri pentru folosirea rațională a instalațiilor termo-energetice și utilizarea eficientă a combustibilului și energiei ;i) asigură aplicarea normelor de protecția muncii în vederea prevenirii accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale, precum și măsurile suplimentare necesare, în raport cu condițiile specifice din unitate ; întocmește progamul lucrărilor de protecția muncii și asigură îndeplinirea lui.Art. 12. în domeniul comercial, întreprinderea are următoarele atribuții principale :
A. Aprovizionare 
tehnică-materialăa) 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- conomie ; ia măsuri pentru respectarea normelor aprobate ;c) asigură aprovizionarea ritmică cu materii prime, materiale, combustibili și energie ;d) propune organului căruia îi este subordonată fondurile valutare necesare importurilor și elaborează fișele tehnice pentru importul departamental ;e) elaborează propuneri de norme de stoc pentru materii prime, materiale, combustibili ; ia măsuri pentru preîntîmpinarea formării de stocuri supranormative ;f) organizează recepția, depozitarea, conservarea și transportul mate-, riilor prime, materialelor, semifabricatelor și produselor.

- B. Desfacerea) participă la prospectarea piețelor în vederea cunoașterii necesităților de consum pentru produsele din profilul său de activitate ;b) încheie contracte economice de lungă durată anuale sau pe perioade mai scurte pentru desfacerea produselor sale rși asigură portofoliul de comenzi necesar ; realizează sarcinile de export date de centrală sau minister, după caz ;c) asigură reclama și prezentarea produselor ; elaborează și difuzează cataloage comerciale ;d) exercită atribuțiile și răspunde de îndeplinirea sarcinilor ce-i revin — potrivit legii — în calitate de coordonator de balanțe ;e) participă la expoziții, demonstrații practice și tîrguri în țară și în străinătate pentru produsele pe care le realizează :f) organizează urmărirea în exploatare a instalațiilor și a utilajelor, precum și activitatea de „service** potrivit clauzelor contractuale ;g) răspunde de rezolvarea reclamați ilor referitoare la calitatea producției, ambalaje, termene de livrare sau alte condiții prevăzute în contractele economice interne și externe.Art. 13. în domeniul financiar-con- tabil, întreprinderea are următoarele atribuții principale :a) elaborează planul financiar de perspectivă si anual, pe baza analizelor 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 bănești, a structurii cheltuielilor materiale, a stocurilor de valori materiale și a altor indicatori financiari ;e) face inventarierea bunurilor patrimoniale și valorifică rezultatele inventarierii ;f) organizează și exercită controlul financiar preventiv și controlul gestionar de fond asupra gospodăririi mijloacelor materiale și bănești ;g) stabilește, în condițiile legii, prețuri și tarife pentru produse, lucrări sau prestări de servicii ;h) efectuează recalcularea periodică a normativelor mijloacelor circulante și ia măsuri pentru accelerarea vitezei de rotație a acestora ; urmărește situația stocurilor de valori materiale și ia măsuri pentru încadrarea în normativul total al mijloacelor circulante ;i) organizează și conduce contabilitatea ; întocmește bilanțul contabil și situația principalilor indicatori economico-financiari ;j) stabilește, potrivit legii,- trecerea pe seama cheltuielilor de producție a lipsurilor de valori materiale constatate 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 următoarele atribuții principale :a) organizează orientarea, selecționarea, încadrarea și promovarea personalului potrivit cerințelor stabilite pentru fiecare loc de muncă ; asigură evidența cadrelor ; ia măsuri pentru aplicarea unor criterii obiective de apreciere anuală a salariaților în 

scopul repartizării și utilizării judicioase a acestora ;b) stabilește necesarul de cadre în perspectivă, pe specialități ;c) întocmește planul propriu de pregătire a cadrelor cu și fără participare în producție ; organizează pregătirea cadrelor prin cursuri de calificare, școli profesionale, ucenicie la locul de muncă, școli de maiștri și altele, pe baza planului de șoolari- zare și în limita fondurilor alocate prin plan ; colaborează cu instituțiile de învătămînt superior ; organizează și urmărește practica în producție a elevilor și studenților ;d) organizează perfecționarea pregătirii lucrătorilor prin instruire la locul de muncă, cursuri organizate în unitate, studiu individual, stagii de practică sau prin alte forme ce se desfășoară în afara unității, atît in domeniul tehnologie, cit și în probleme de conducere și organizare ;e) asigură baza materială, dotarea unităților școlare și cadrele didactice de specialitate necesare ;f) asigură aplicarea principiilor generale privind salarizarea și perfecționarea formelor de stimulare materială a tuturor salariaților, atît în ceea ce privește legarea mai strîn- să a retribuției lor de rezultatele obținute de fiecare în parte, cît și de rezultatele de ansamblu obținute ;g) ia măsuri pentru organizarea
CAPITOLUL II

ORGANIZAREA Șl FUNCTIONAREA 
CENTRALELORArt. 16. Centrala este o unitate e- conomică autonomă, de producție, care cuprinde mai multe întreprinderi, fabrici, uzine, exploatări, șantiere de construcții-montaj, secții și alte unități de producție ; ea poate avea în componența sa și unități de cercetdTe, proiectare, comerț exterior, aprovizionare, desfacere, prelucrare automată a datelor, pregătire și perfecționare a cadrelor, prestări de servicii sau alte unități necesare îndeplinirii sarcinilor ce îi revin ; centrala 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 omogenității produselor și al tehnologiilor de fabricație, al cooperării, al integrării pe baza unor produse finite sau în funcție de amplasarea teritorială a unităților componente.Art. 17. Centralele Industriale sau alte unități asimilate acestora — combinate, trusturi, grupuri de întreprinderi, de fabrici sau de uzine — denumite în prezenta lege centrale, se organizează și funcționează pe principiul gestiunii economice.Art. 18. Centralele au personalitate juridică, pe care o exercită de la data înregistrării lor Ia Ministerul Finanțelor sau, în cazul celor de subordonare locală, la organele financiare județene și al municipiului București.Centralele sînt titulare de plan pentru indicatorii ce le sînt repartizați de ministere, celelalte organe centrale ale administrației de stat și consiliile populare județene și al municipiului București și răspund față de acestea de îndeplinirea planului și de situația economică-financiară a întregii activități. Ele încheie bilanț, au cont la bancă, beneficiază de credite bancare, au relații economice și financiare cu alte unități, precum și cu beneficiari și furnizori străipi.Art. 19. Centralele sînt subordonate ministerelor, celorlalte organe centrale ale administrației de stat sau consiliilor populare județene și al municipiului București.Centralele subordonate ministerelor și celorlalte organe centrale ale administrației de stat — unități de interes republican — se înființează prin hotărîri ale Consiliului de Miniștri ; centralele subordonate consiliilor populare județene și al municipiului București — unități de interes local — se înființează de către acestea, cu aprobarea Consiliului de Miniștri.Prin actul de înființare a centralei se stabilesc denumirea, obiectul activității și sediul principal.Desființarea centralelor, modificarea 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 dotează cu mijloace circulante proprii, necesare desfășurării activității la nivelul lor.Prevederile art. 4 al prezentei legi referitoare la fondurile fixe și mijloacele circulante se aplică și pentru centrale.Art. 21. Centralele au relații directe 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 investițiilor centralizate, vărsăminte la buget, constituirea fondului pentru investiții necentralizate și a fondului de rezervă, precum și pentru alte destinații legale.Beneficiile peste plan preluate de la unitățile componente se repartizează pentru constituirea fondului de investiții sociale sau pentru alte destinații legale, iar diferența se varsă la bugetul de stat, în condițiile prevăzute de lege.Art. 23. Centrala constituie la dispoziția sa, potrivit legii, fondul pentru finanțarea investițiilor centralizate. prin prelevări de la unitățile componente din : fondul de amortizare, beneficii și din alte resurse destinate investițiilor.Art. 24. Centrala constituie la dispoziția sa un fond pentru investiții necentralizate alimentat din :a) beneficii, în cote anuale diferențiate în funcție de nivelul rentabilității planificate pentru activitatea 

activității de apărare a secretului de stat;h) ia măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și folosirea rațională a forței de muncă ;i) stabilește măsuri pentru înființarea de cantine, creșe, grădinițe, spații de cazare, rezolvarea problemelor de asistență medicală, precum și de asigurare a bazei materiale necesare acțiunilor cultural-sportive.Art. 15. întreprinderile din cadrul centralelor exercită în întregime a- tribuțiile din domeniul de producție, precum și parțial atribuțiile corespunzătoare celorlalte domenii, care nu se justifică din punct de vedere economic să se realizeze în mod centralizat. Atribuții cum sînt cele privind cercetarea, proiectarea, investițiile, aprovizionarea și desfacerea, pregătirea și perfecționarea cadrelor în unități special constituite se exercită, de regulă, în mod centralizat, de către centrale în folosul tuturor unităților componente. Centrala va stabili pentru fiecare întreprindere din componenta, ei, pe bază de criterii economice, ținînd 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 serviciu a expirat, în cota anuala de pînă la 15 la sută.Fondul prevăzut la alineatele precedente se folosește pentru ;— investiții necentralizate productive de mare urgență, cum sînt cele destinate modernizării utilajelor și instalațiilor existente, achiziționării de aparate de măsură și control, îmbunătățirii tehnologiei producției, eliminării de locuri înguste, completărilor de utilaje în spații existente, îmbunătățirii condițiilor de muncă, amenajării șî dezvoltării de spații comerciale și depozite, dezvoltării secțiilor de prestări de servicii ;— investiții social-culturale, inclusiv construcții de locuințe ;— rambursarea ratelor restante din creditele acordate pentru necon- stituirea resurselor destinate finanțării investițiilor la nivel planificat, precum și a celor din credite acordate pentru investiții centralizate înscrise în planul de stat, nerambursate pînă la sfirșitul anului din resursele prevăzute în acest scop ;— alte destinații stabilite prin dispoziții legale.Sumele rămase nefolosite se reportează în anul următor și se utilizează cu aceeași destinație.Ari. 25. Centrala constituie la dispoziția sa un fond pentru efectuarea de modernizări, îmbunătățiri ale tehnologiei producției, precum și pentru lucrări de reparații capitale în afara celor planificate a se executa din cheltuielile de producție sau circulație, în limita unei cote pină la 25 la sută din amortizarea aferentă fondurilor fixe utilizate după expirarea duratei de serviciu normate, la alte unităti componente decît cele prevăzute la art. 1.Art. 26. Centrala constituie din beneficiile planificate un fond de rezervă ce se determină prin aplicarea unei cote anuale de 1 la sută la valoarea mijloacelor circulante proprii.Fondul de rezervă se folosește pentru : acoperirea temporară a unor nevoi financiare urgente ; acoperirea unor cheltuieli de reprezentare și protocol ; rambursarea creditelor pentru creșteri de mijloace circulante, în cazul nerealizării planului de beneficii din cauze neimputabile ; a- coperirea unor eventuale pierderi de mijloace circulante proprii ; rambursarea ratelor restante din creditele acordate pentru neconstituirea resurselor destinate finanțării investițiilor la nivel planificat, precum și cele din credite acordate pentru investiții centralizate înscrise în planul de stat nerambursate pînă Ia sfîrșitui anului din resursele prevăzute în acest scop.Fondul de rezervă neutilizat de centrală în cursul unui an se reportează în anul următor.Art. 27. In vederea realizării planului de dezvoltare a tehnicii noi, centrala constituie, potrivit legii, fondul pentru tehnica nouă.Art. 28. Centrala poate constitui, în condițiile legii, o rezervă în cadrul fondurilor valutare alocate pentru satisfacerea unor nevoi urgente de import.Art. 29. Pentru stimularea salaria- ților în realizarea și depășirea sarcinilor de plan, centrala poate acorda, potrivit legii, premii anuale, premii pentru economii de materii prime, 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, Ia 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 centrală ; 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 centrală.Art. 30. Din beneficiile peste plan, ale anului anterior, centrala poate preleva o cotă pentru efectuarea unor lucrări de investiții sociale — locuințe, creșe. cămine, cantine, dispensare și altele similare — in condițiile prevăzute în planurile anuale.
ATRIBUȚIIArt. 31. In domeniul planificării și controlului îndeplinirii sarcinilor 

de plan, centrala are următoarele atribuții principale :a) elaborează planul cincinal și planurile anuale îmbunătățite, în vederea asigurării economiei cu produsele și prestațiile care intră în profilul ei de activitate ; în acest scop analizează potențialul tehnic și economic al unităților componente, soluțiile pentru creșterea eficienței producției, investițiilor, exportului, sporirea productivității muncii și folosirea rațională a forței de muncă, precum și alte elemente care definesc 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 economiei naționale in 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 ; urmărește și ia măsuri pentru îndeplinirea acestuia ; asigură relațiile de cooperare cu alte centrale industriale ;c) urmărește și răspunde de realizarea ritmică și integrală a planului pe ansamblul centralei și pe fiecare unitate componentă ; ia măsuri pentru respectarea disciplinei de plan, financiare și contractuale și pentru rezolvarea operativă a problemelor ce apar pe parcursul executării planului ;d) constituie o rezervă de plan la fondul de salarii de pină la 1,5 la sută din fondul de salarii total a- probat pe centrală ; pentru activitățile sezoniere și de construcții- montaj rezerva poate fi de pină la 2 Ia sută din fondul de salarii aprobat trimestrial. In mod corespunzător se constituie rezervă de plan și la numărul de salariați ;e) modifică, pe ansamblul centralei, eșalonarea trimestrială a indicatorilor de muncă și salarii, stabiliți de organul căruia îi este subordonată, cu pînă la 2 la sută din fondul de salarii aprobat pe trimestrul respectiv, cu respectarea indicatorilor de muncă și salarii planificați pe întregul an ;f) organizează evidența capacități* lor de producție, ,pe centrală și pe unitățile componente, controlează modul de folosire și ia măsuri pentru creșterea gradului de utilizare st acestora.Art. 32. In domeniul cercetării-dez- voltării, centrala are următoarele ft- tribuții principale :
A. Cercetare și proiectarea) elaborează planul de cercetare Si de valorificare a cercetărilor încheiate, precum și planul de proiectare și planul tehnic și răspunde de realizarea lor ; face propuneri pentru temele de cercetare care să fie cu* prinse în planul de stat;b) elaborează prognoze și studii pentru dezvoltarea centralei în ansamblu și a unităților componente, în. vederea specializării acestora, a concentrării producției și a tipizării produselor și subansamblelor ; avizează studiile privind direcțiile de dez-,; voltare și profilul întreprinderilor» componente, elaborate de acesteac) asigură cooperarea tehnico-ști- ințifică cu unități din străinătate și încheie convenții cu acestea, în limita competențelor stabilite ;d) organizează și îndrumă activitatea de proiectare, ia măsuri pentru utilizarea proiectelor tip, directive și refolosibile ;e) organizează activitatea de cercetare și face cercetări pe bază de contracte pentru alte unități, pentru produse si procedee tehnologice noi:f) întocmește studiul comparativ de oferte pentru importuri complexe și propune opțiunea sa ;g) elaborează sau, după caz, organizează elaborarea de studii pentru, asimilarea produselor noi din profilul centralei, precum și pentru modernizarea și ridicarea nivelului teh- nic-calitativ al produselor ; ia măsuri pentru punerea în fabricație a produselor nou asimilate ;

h) organizează elaborarea de studii privind perfecționarea tehnologiilor, pentru introducerea în fabricație a unor materiale noi de calitate superioară și cu eficiență sporită, înlocuirea de materiale deficitare ; asigură introducerea și extinderea procedeelor tehnologice noi și de mare productivitate ; ia măsuri pentru extinderea mecanizării și automatizării producției, modernizarea utilajelor și instalațiilor, introducerea mijloacelor mecanizate și automatizate de calcul ;i) stabilește planul tematic de in- venții-inovații; asigură măsurile necesare pentru identificarea și înregistrarea soluțiilor tehnice breve- tabile, realizate în cadrul unităților subordonatp ; ia măsuri sâ asigure protecția, realizarea și generalizarea invențiilor ; se preocupă de brevetarea și valorificarea în străinătate a invențiilor ; prezintă propuneri ministerului pentru achiziționarea licențelor care depășesc competența sa ;j) asigură informarea, documentarea și propaganda tehnică-științifică în unitățile componente ;k) stabilește măsuri pentru dezvoltarea bazei materiale a cercetărilor științifice proprii.
B. Investiții și construcțiia) elaborează planul de investiții pe centrală, pe baza studiilor proprii și a propunerilor unităților componente ; elaborează, pe baza propunerilor unităților componente, proiectul planului de finanțare și creditare a investițiilor ;b) nominalizează investițiile care se finanțează din fonduri centralizate nerambursabile sau din credite bancare aprobate în poziții globale și stabilește volumul investițiilor necentralizate ce se finanțează din fondurile lăsate Ia dispoziția sa ; efec-

(Continuare în pag, a IV-a)
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(Urmare din pag. a III-a)tuează cu acordul constructorului vi- rări între investițiile pe care are dreptul să le nominalizeze în plan ;c) asigură elaborarea prin organizații 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 prime și materiale din țară ; asigură amplasarea unităților de producție avînd în vedere necesitatea reducerii transporturilor ; întocmește studiul comparativ de oferte pentru importuri complexe și propune opțiunea centralei ;d) stabilește, potrivit legii, indicatorii tehnico-economici și documentațiile tehnico-economice pentru investițiile din fondurile statului — investiții 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 în regie proprie ;f) stabilește, în colaborare cu furnizorii, grafice pentru livrarea utilajelor din țară și din import, corelate, cu termenele de punere în funcțiune a investițiilor ;g) urmărește realizarea resurselor destinate finanțării investițiilor, în care scop ia măsuri pentru constituirea, potrivit planului, a fondurilor ce se realizează pe seama vărsă- mintelor din amortismente, a beneficiilor realizate și a altor surse ;h) repartizează fondurile de investiții de care poate dispune în următoarea ordine :— pentru punerea în funcțiune a capacităților și obiectivelor ce urmează 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 definitivă a obiectivelor de investiții ai căror indicatori tehnico-economici intră In competența sa ;j) stabilește, cu acordul constructorilor, virările între întreprinderi, de investiții centralizate prevăzute în poziții globale, cu respectarea capacităților și termenelor de punere în funcțiune aprobate, iar pentru investițiile ce se realizează din credite bancare, și cu acordul băncilor.
C. Organizarea producției 

și a munciia) ia măsuri pentru organizarea pe baze științifice a producției in scopul folosirii raționale a capacităților de producfie, aplicării de forme și metode moderne de organizare și programare a producției în vederea optimizării proceselor de producție, utilizării de sisteme raționale pentru mișcarea materiilor prime, materialelor și produselor ; asigură îmbunătățirea continuă a formelor și metodelor de conducere, perfecționarea structurilor organizatorice și a regulamentului de organizare și funcționare, organizează sistemul informațional potrivit cu atribuțiile și răspunderile ce revin fiecărei trepte ierarhice din centrală și unitățile componente ale acesteia ;b) asigură îmbunătățirea continuă a organizării și normării muncii prin folosirea unor forme adecvate de diviziune și cooperare în muncă, raționalizarea muncii de birou, organizarea rațională a locurilor de munca, organizarea muncii în schimburi ; adaptează metodologia generală de normare la specificul activității sale, cu acordul uniunii sindicatelor de ramură ; elaborează normative și norme unificate specifice domeniului sau de activitate ;c) elaborează, pe baza propunerilor unităților componente și a analizelor proprii, planul de normare tehnică a muncii și ia măsuri pentru îndeplinirea lui ; asigură aplicarea normelor fundamentate științific la toate activitățile și categoriile de personal ; controlează modul lor de aplicare și stabilește măsuri pentru ridicarea nivelului calitativ al acestora ;d) urmărește valorificarea studiilor proprii și a celor elaborate de unitățile componente, prin aplicarea, extinderea și generalizarea lOr ; elaborează, pe baza acestora, calcule sintetice privind' posibilitățile creșterii producției, sporirii productivității muncii și realizării de beneficii peste plan ;e) acordă asistență de specialitate unităților componente, în problemele 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, în vederea realizării unei eficiente sporite jg) organizează documentarea și informarea în probleme de organizare a conducerii, producției și muncii.Art. 33. In domeniul producției, centrala are următoarele atribuții principale :a) elaborează documentația de pregătire tehnologică a producției pentru procese tehnologice tipizate, precum și programele de fabricație pentru unitățile componente pentru care aceste activități se execută centralizat ;b) organizează și urmărește aplicarea unor metode moderne de pre- gătire-programare-lansare și urmărire a producției în vederea utilizării complete a capacităților de producție și a forței de muncă ;c) stabilește planul de cooperare între unitățile componente ; urmărește și ia măsuri pentru îndeplinirea a- cestuia ; asigură relațiile de cooperare cu alte centrale;d) organizează activitatea de reparare a utilajelor, a aparatelor de măsură și control, a producției de SDV-uri și piese de schimb pentru utilaje proprii, precum și alte activități de producție auxiliară care să asigure deservirea unităților componente ; organizează și controlează activitatea de metrologie, precum și alte activități de producție auxiliară sau de prestații, prin care se a- sigură deservirea unităților componente ;e) organizează și îndrumă desfășurarea activității de control tehnic de calitate în unitățile componente ;f) stabilește și ia măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale, ținînd seama de condițiile specifice din cadrul unităților componente.

Art. 34. în domeniul comercial centrala are următoarele atribuții principale :
A. Aprovizionare 
tehnică-materialăa) elaborează normele și normativele de consum care se aprobă prin planul de stat și departamental, pentru materii prime, materiale, combustibili, energie ; stabilește asemenea norme și normative pentru alte materii prime și materiale în vederea fundamentării tehnico-economice a consumului productiv ; se preocupă de continua îmbunătățire a normelor și normativelor de consum, răspunde de asigurarea bazei materiale a unităților componente, respectînd prevederile planului de stat și ale altor reglementări legale ;b) asigură aprovizionarea ritmică cu materii prime, materiale, combustibili și energie a unităților componente ; stabilește nomenclatorul produselor a căror aprovizionare se a- sigură de către centrală, elaborează necesarul pentru aceste produse, încheie contracte economice de lungă durată, anuale sau pe perioade mai mici, urmărește și răspunde de realizarea lor, precum și a produselor la care unitățile componente derulează pe specificații contractele încheiate de centrală ; urmărește modul în care unitățile componente încheie contractele sau realizează aprovizionarea pentru produsele lăsate în competența lor ;c) stabilește relații, încheie contracte cu furnizorii străini și urmărește realizarea livrărilor ; efectuează importurile complexe direct sau prin relații cu alte organizații importatoare ;d) asigură folosirea judicioasă a materiilor prime și materialelor deficitare din țară și din import, extinderea utilizării în consum a materialelor indigene înlocuitoare, valorificarea deșeurilor, recuperarea ambalajelor refolosibile ;e) asigură dimensionarea justă a stocurilor luînd măsuri pentru stabilirea normelor de stoc pentru materii prime, materiale, combustibili, energie ; ia măsuri pentru preîntîmpi- narea formării de stocuri supranor- mative și pentru lichidarea celor deja formate ; aprobă normele de stoc care sînt în competența sa ; asigură redistribuirea între unitățile componente, precum și la alte unități a stocurilor disponibile ;f) propune organului ierarhic superior fondurile valutare necesare importurilor și după aprobare ia măsuri de realizare a importurilor în strictă concordantă cu necesitățile o- biective ale unităților componente ; elaborează fișele tehnice pentru importul departamental și asigură contractarea din timp și livrarea la termen a produselor din import sau urmărește contractarea pentru produsele ce se contractează de către firmele importatoare ; asigură aprovizionarea unităților componente cu produsele din import;g) organizează și rezolvă direct problemele privind importurile complexe și relațiile privind această, activitate cu alte organizații importatoare ;h) urmărește modul în care unitățile componente încheie contractele și realizează aprovizionarea tehnică materială, pentru produsele lăsate în competenta lor ;i) organizează, după caz, depozite proprii de aprovizionare.

B. Desfacerea) organizează prospectarea pieței interne și externe în vederea cunoașterii necesităților de consum ; stabilește relații directe cu beneficiarii pentru constituirea portofoliului de comenzi și determinarea altor elemente utile încheierii contractelor economice ;b) întocmește balanțe pentru planurile anuale și de perspectivă la produsele la care este coordonator, cu obligația de a asigura acoperirea necesarului justificat al economiei, folosind în acest scop atît resursele proprii, cît și ale celorlalți furnizori indiferent de subordonarea acestora, precum si cele provenite din import; colaborează cu alte centrale și unități furnizoare și beneficiare și cu organele ierarhice ale acestora la stabilirea celor mai eficiente soluții de echilibrare a balanței de materiale ; asigură utilizarea integrală și cu maximum de eficiență a capacităților de producție, asimilarea de produse noi, dimensionarea judicioasă a stocurilor. încadrarea consumurilor în normele și normativele stabilite, extinderea folosirii înlocuitorilor și a materiilor prime și materialelor din țară, luînd sau propunind măsuri pentru intensificarea fabricării acestora ; înscrie în balanțe rezerve de plan corespunzătoare, în scopul desfășurării ritmice a procesului de 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 produsele destinate exportului și stabilește mărfurile care se livrează în cadrul sarcinii valorice de export „alte produse" ; asigură valorificarea mărfurilor pe piața externă și creșterea eficienței exportului ;d) stabilește nomenclatorul produselor pentru care centrala încheie contracte ca furnizor, inclusiv al produselor pentru care unitățile componente derulează pe specificații contractele încheiate de centrală, precum și nomenclatorul produselor ce se contractează și se desfac de către unități prin relații directe cu beneficiarii ; încheie contracte cu beneficiarii interni și externi, urmărind realizarea în termen a livrărilor ;e) elaborează, împreună cu ceilalți producători, și difuzează cataloage comerciale cuprinzînd produsele pentru care îi revine sarcina de coordonator de balanțe, precum și alte produse realizate de unitățile componente, cu indicarea tuturor elementelor necesare stabilirii relațiilor contractuale ; revizuiește și îmbunătățește anual cataloagele elaborate ;f) organizează și, după caz, participă la tîrguri, expoziții, demonstrații practice pentru produsele la care este coordonator sau care se realizează de unitățile componente ; întocmește albume și prospecte cuprinzând caracteristicile calitative și domeniile de utilizare a produselor ; ia orice măsuri pentru difuzarea largă a produselor din profilul lor ;g) îndeplinește, din însărcinarea organului căruia îi este subordonată, 

rolul de furnizor general pentru livrările de instalații complexe ;h) încheie contracte cu Banca Română de Comerț Exterior pentru obținerea de credite în valută ;i) organizează, după caz, depozite de desfacere și magazine proprii de prezentare și vînzare în țară și în străinătate, „service“-uri, precum și vînzări în consignație ;j) efectuează exportul și importul de produse prin compartimente specializate, întreprinderi proprii de comerț 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 locali — persoane fizice sau juridice ; alte forme de reprezentare comercială :l) aprobă, pentru unitățile componente, planurile de transport cu mijloace proprii ;m) urmărește utilizarea corespunzătoare a mijloacelor de transport și ia măsuri în vederea evitării transporturilor neeconomicoase ;n) răspunde de rezolvarea reclamați ilor externe referitoare la calitate, ambalaje, termene de livrare sau alte condiții prevăzute în contractele interne și externe, suportînd daunele care provin din vina centralei.Ari. 35. Centrala asigură cooperarea în producție cu firme și organizații din străinătate, în limita competențelor 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 comercială, realizarea de importuri complexe prin cooperare, procurarea de materii prime deficitare prin livrări de produse, obținerea de licențe, tehnologii, instrucțiuni de fabricație, funcționare și exploatare a instalațiilor, precum și asistență tehnică ; pătrunderea pe noi piețe, atit ca furnizor principal, cît și ca subfurnizor, in condițiile Legii cu privire la activitatea de comerț exterior, de cooperare economică și tehnico-științi- fică.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 financiare puse la dispoziție ;b) stabilește, pentru unitățile componente, 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 comunicările de vărsăminte din beneficii ;c) adaptează, în cursul execuției, planurile financiare ca urmare a modificării indicatorilor economici, conform reglementărilor in vigoare ;d) elaborează indicații pentru aplicarea în unitățile componente, potrivit specificului activității lor, a metodologiei și formularisticii de planificare financiară ;e) elaborează propuneri pentru proiectele planului de credite și de casă și repartizează pe unitățile componente plafoanele aprobate ; pentru eventuale nevoi suplimentare de fonduri care apar în cursul trimestrului, poate solicita credite la unitățile bancare* la care are cont ;f) analizează cauzele care au condus la depășirea fondurilor planificate la unitățile componente, care folosesc credite restrictive și ia măsuri care să asigure în timp scurt încadrarea a- cestora în fondurile planificate ;g) efectuează studii și analize cu privire la eficiența fondurilor de producție, evoluția acumulărilor bănești, a structurii cheltuielilor materiale, a stocurilor de valori materiale și a altor indicatori financiari ;h) ia măsuri pentru efectuarea recalculării periodice a normativelor mijloacelor circulante, urmărind accelerarea vitezei de rotație a acestora, prin îmbunătățirea aprovizionării tehnico-materiale, a programelor de producție și a activității de desfacere ; urmărește situația stocurilor de valuri materiale și ia măsuri pentru încadrarea unităților componente în normativul total al mijloacelor circulante, pentru lichidarea stocurilor supranormative cu mișcare lentă și fără mișcare, precum și preîntimpi- narea formării lor în viitor ;i) răspunde de îndeplinirea planului financiar pe ansamblul centralei și pe unitățile componente, urmărind realizarea acumulărilor bănești și a obligațiilor financiare față de buget, creșterea rentabilității și folosirea eficientă a mijloacelor materiale și bănești ;j) analizează propunerile de plan valutar pentru prestații de servicii și operațiuni necomerciale primite de la unitățile componente și întocmește proiectul planului valutar al centralei ;k) constituie comisiile de verificare și analiză a bilanțului anual al unităților ; verifică și centralizează bilanțurile contabile și situația principalilor indicatori economico-finan- ciari lunari ai unităților componente ; întocmește dări de seamă contabile pentru întreaga activitate a centralei, pe care le înaintează organelor competente ;l) stabilește, potrivit legii, trecerea pe seama cheltuielilor de producție a lipsurilor de valori materiale constatate la inventariere peste normele legale, în cazurile în care a- cestea nu se datoresc vinei cuiva, precum și scăderea din contabilitate a oricăror altor pagube ;m) stabilește termene de efectuai e a inventarierii patrimoniale anuale, la unitățile componente ;n) stabilește, potrivit legii, termene diferențiate de prezentare a bilanțurilor și situațiilor principalilor indicatori economici-financiari pentru unitățile componente în funcție de specificul fiecăruia ;o) organizează controlul financiar preventiv în condițiile legii ; organizează și exercită controlul gestionar de fond asupra mijloacelor materiale și bănești la unitățile componente ;p) stabilește și modifică prețuri și tarife, precum și bonificații și a- daosuri, potrivit prevederilor și competențelor legale ; controlează și răspunde de modul de stabilire a prețurilor și tarifelor, precum i de concordanța dintre calitatea produselor și prețurile stabilita, la unitățile componente ;r) redistribuie fondurile fixe disponibile la unitățile componente in cadrul competențelor acordate.Art. 37. în domeniul activității de personal, centrala are următoarele a- tribuții principale ;

a) organizează aplicarea unor criterii științifice privind selecționarea, pregătirea, încadrarea și promovarea personalului ; se ocupă de formarea din timp a cadrelor împreună cu instituțiile de învățămînt ;b) stabilește necesarul de cadre în perspectivă, pe specialități, ținînd seama de specificul, cerințele și dezvoltarea sectorului coordonat ;c) întocmește planul de pregătire a cadrelor prin cursuri de scurtă durată, planul de pregătire a cadrelor fără participare în producție, pentru unitățile componente, pe baza propunerilor primite de la acestea ; aprobă cursurile propuse să se organizeze cu participare în producție ;d) elaborează planul de perfecționare a pregătirii lucrătorilor potrivit dezvoltării rapide a progresului tehnic și a cerințelor conducerii și organizării științifice a producției și a muncii ; organizează și urmărește practica în producție a elevilor și studenților ;e) organizează pregătirea cadrelor prin cursuri de calificare, școli profesionale, ucenicie la locul de muncă, școli de maiștri și altele pe baza planului de școlarizare și în limita fondurilor alocate prin plan ; organizează, potrivit legii, perfecționarea lucrătorilor în domeniul de activitate al centralei industriale și în probleme de conducere și organizare ;f) asigură baza materială, dotarea unităților școlare și cadrele didactice de specialitate necesare ;g) asigură aplicarea principiilor generale privind salarizarea și perfecționarea formelor de stimulare materială a tuturor salariaților din centrală și unitățile componente, atît în ceea ce privește legarea mai strînsă a retribuției lor de rezultatele obținute de fiecare în parte, cît și de rezultatele de ansamblu obținute în cadrul acestora ;h) ia măsuri pentru organizarea activității de apărare a secretului de stat de către personalul din cadrul centralelor și de la unitățile componente ;i) ia măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și fofosirea rațională a forței de muncă ; organizează și urmărește realizarea acțiunilor 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 asigurare a bazei materiale necesare acțiunilor cultural-sportive.
CAPITOLUL III

CONDUCEREA UNITĂȚILOR
ECONOMICE

SECȚIUNEA I 

Dispoziții comuneArt. 42. în Republica Socialistă România conducerea colectivă a organizațiilor economice se realizează in condițiile prezentei legi de comitetele de direcție, consiliile de administrație și adunările generale ale salariaților.Comitetele de direcție se organizează la întreprinderi și la unele u- nități componente ale centralelor, stabilite de acestea. Consiliile de administrație se organizează la centrale.Președintele comitetului de direcție este directorul sau conducătorul unității respective, iar al consiliului de administrație, directorul general al centralei.Pentru conducerea operativă a activității unităților economice, comitetele 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 la centraleArt. 43. Organele de conducere colectivă au caracter deliberativ, des- fășurîndu-și activitatea în prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor și adoptă hotărîri cu jumătate plus unu de voturi din totalul membrilor componenți.în caz de divergență între președinte și majoritatea membrilor, problema asupra căreia nu s-a realizat un acord se supune — în cazul comitetului de direcție și consiliului de administrație, conducerii organului căruia îi este subordonată unitatea, iar pentru colectivul de conducere operativă și biroul executiv, comitetului de direcție și respectiv consiliului de administrație — pentru 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 săptăminal la biroul executiv și colectivul de conducere operativă, precum și ori de cite ori este nevoie. Membrii organelor de conducere colectivă se convoacă în timp util de președinte, din inițiativă proprie, sau la cererea a cel puțin o treime din numărul membrilor.Art. 45. Pentru analiza unor probleme de mare complexitate sau care interesează întreaga activitate a centralei sau a întreprinderii și a celorlalte unități componente ale centralei, precum și pentru elaborarea unor propuneri de rezolvare a acestora, organele de conducere colectivă pot constitui grupe de lucru cuprinzînd specialiști din cadrul sau din afara unității respective ; pentru specialiștii din alte unități se va cere acordul conducerii acestora.Art. 46. La ședințele comitetului de direcție 'și ale consiliului de administrație pot fi invitați delegați ai organelor centrale, ai băncilor, organizațiilor economice și instituțiilor interesate în examinarea problemelor puse în discuție ; de asemenea în funcție de specificul problemelor ce urmează fi analizate pot xi invitați specialiști atît din cadrul unităților respective, cît și din afara lor.Art. 47. Comitetele de direcție, consiliile de administrație și organele de conducere colectivă operativă ale acestora răspund de activitatea unităților respective în fața conducerii colective ierarhic superioare ; totodată fiecare membru răspunde în fața organului de conducere colectivă din care face parte atit pen-

Art. 38. în cadrul centralelor pot funcționa, în afară de întreprinderi, unități ?u gestiune economică fără personalitate juridică — fabrici, u- zine, exploatări, secții, șantiere, ateliere, depozite și altele similare. A- cestea pot avea independență operativă, subcont la bancă, pot beneficia de credite bancare, pot încheia contracte și pot avea relații economice și financiare, prin delegare, în limita competentelor stabilite de centrala de care aparțin. Aceste unități exercită o parte din atribuțiile prevăzute pentru întreprinderi la cap. I, stabilite de către centrala de care aparțin, în funcție de mărimea, amplasarea și condițiile specifice de producție. Centrala exercită pentru a- ceste unități o parte din atribuții, astfel încît să le creeze condiții pentru a se concentra asupra realizării cantitative, calitative și în condiții de eficiență maximă a producției ; centrala răspunde de totalitatea activităților pe care le exercită în mod centralizat pentru întreprinderi și celelalte unități componente.Art. 39. Unitățile prevăzute La articolul precedent se înființează după cum urmează :— fabrici, uzine, exploatări și altele care au organizare asemănătoare cu cea a întreprinderilor prevăzute la art. 1, prin ordinul ministrului, pe baza hotărîrii colegiului ministerului, respectiv prin decizia comitetului executiv al consiliului popular ;— secții, șantiere, ateliere, depozite și alte unități similare, prin hotârîrea consiliului de administrație al centralei.Prin actul de înființare se stabilesc denumirea, obiectul activității și sediul acestora.Desființarea acestor unități sau modificarea denumirii, obiectului activității sau sediului se fac de către organul care le-a înființat. 'Art. 40. Centralele înzestrează, după caz, la înființare, unitățile prevăzute la art. 38 cu fonduri fixe și le pot dota cu mijloace circulante necesare desfășurării activității, cu avizul Ministerului Finanțelor, stabilind si modul de utilizare a acestora.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 proprii.

tru îndeplinirea sarcinilor ce-i sînt repartizate, cît și pentru întreaga activitate a unității.Comitetul de direcție și consiliul de administrație răspund față de adunarea generală a salariaților pentru îndeplinirea atribuțiilor ce le revin.
SECȚIUNEA II

Organizarea 
și funcționarea 

comitetului de direcțieArt. 48. Comitetul de direcție al întreprinderii sau al unității componente a centralei cuprinde 7 pînă la 25 membri ; numărul acestora se stabilește de către organul căruia îi este subordonată unitatea în funcție de numărul de salariați permanenți, potrivit anexei la prezenta lege ; la stabilirea numărului de membri se va ține seama de volumul producției, complexitatea și dispersarea activității.Din comitetul de direcție fac parte :a) directorul sau conducătorul unității și directorii pe specialități, sau după caz, inginerul șef și contabilul șe f ;b) șeful controlului tehnic de calitate ;c) șefii unor compartimente de muncă, conducători ai celor mai importante secții de producție, specialiști de înaltă calificare din unitate, precum și oameni de știință. Membrii comitetului de direcție din rîn- dul acestor cadre sînt numiți de către organul căruia îi este subordonată întreprinderea sau unitatea componentă pe baza propunerilor adunării generale a salariaților și cu consultarea directorului sau conducătorului unității respective ; membrii comitetelor de direcție din afara întreprinderii se numesc cu acordul conducătorului instituției din care fac parte ;d) unu pînă la nouă reprezentanți ai salariaților aleși din rîndul muncitorilor, maiștrilor și personalului tehnic, economic, de altă specialitate și administrativ la fiecare doi ani, în adunările generale ale salariaților ; numărul acestora se stabilește în limitele prevăzute în anexă, de acord cu comitetele uniunilor sindicatelor pe ramură, de către organul căruia îi este subordonată întreprinderea sau unitatea componentă ;e) secretarul organizației Partidului Comunist Român din unitatea respectivă ;f) președintele comitetului sindicatului ca reprezentant de drept al conducerii sindicatului din unitatea respectivă ; delegatul comitetului sindicatului Ia unitățile fără comitete sindicale proprii ;g) secretarul organizației Uniunii Tineretului Comunist din unitatea respectivă.Art. 49. La ședințele comitetului de direcție va participa un reprezentant al consiliului de administrație al centralei din care face parte unitatea, sau al organului căruia îi este subordonată și în funcție de specificul problemelor ce urmează a fi analizate, pot fi invitați specialiști din cadrul unității sau din afara acesteia ; la dezbaterea problemelor economice-financiare și de apărare a integrității avutului obștesc participă și conducătorul compartimentului de control financiar intern.Art. 50. Comitetul de direcție prezintă, semestrial, in fața adunării generale a salariaților, dări de seamă 

cu privire la activitatea unității, situația economică-financiară a acesteia și activitatea proprie desfășurată în scopul îndeplinirii planului, sarcinile ce revin comitetului de direcție și colectivului de salariați în perioada următoare, precum și măsurile organizatorice și tehnice pentru îndeplinirea lor.Art. 51. Comitetul de direcție al întreprinderilor sau al unităților componente ale centralei are următoarele atribuții principale :a) aprobă planul cincinal și planurile anuale îmbunătățite ;b) stabilește măsuri tehnice-orga- nizatorice și analizează periodic a- plicarea lor în vederea realizării sarcinilor de plan, mobilizării rezervelor din unitate și valorificării superioare a potențialului ei economic ;c) stabilește măsuri pentru încheierea la timp a contractelor economice ;d) aprobă balanțele materiale pentru care îndeplinește funcția de coordonator ;e) efectuează, în cazuri justificate, modificări ale sarcinilor anuale de producție în unități naturale la sortimentele 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 respective, precum și a indicatorilor valorici stabiliți prin plan și buget ;f) stabilește măsuri pentru aprovizionarea cu materiile prime și materialele necesare înainte de începerea 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 exterior ;h) stabilește măsuri pentru îmbunătățirea 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 organizare și funcționare ; aprobă gradarea secțiilor de producție și a șantierelor de construcții montaj pe baza metodologiei în vigoare ; stabilește măsuri pentru perfecționarea sistemului 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 ; stabilește programul de elaborare și reexaminare a normelor și a normativelor de muncă ;k) aprobă normele de consum de materii prime, materiale și combustibil pentru activitățile la care nu sînt întocmite norme departamentale sau cu caracter republican ;1) aprobă, în limitele stabilite, potrivit legii, documentațiile tehnico-economice și achiziționarea de utilaje pentru investițiile prevăzute în plan, precum și pentru lucrările de perfecționare a tehnicii și tehnologiei, modernizări, reutilări, dezvoltări ; achiziționarea de utilaje și obiecte de inventar din categoria fondurilor fixe, care sînt cuprinse global în planul de investiții și nu figurează în cadrul unui deviz general ;m) analizează periodic modul cum sînt exploatate, întreținute și reparate 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 utilizarea cu maximum de eficiență a fondurilor de producție ;o) analizează modul cum se realizează gestionarea bunurilor materiale, stabilește măsuri pentru asigurarea integrității patrimoniului unității respective și dă dispoziții, în limita competențelor legale, pentru recuperarea pagubelor aduse avutului obștesc ;p) aprobă bilanțul ; aprobă volumul total al cheltuielilor ce se pot face pe seama prețului de cost pentru acțiuni de publicitate si reclamă ; aprobă în limita competențelor acordate, trecerea pe seama cheltuielilor de producție a lipsurilor de valori materiale constatate la inventariere și scăderea din contabilitate a altor pagube dacă nu se datoresc vinei cuiva ;r) organizează recrutarea, selecționarea, încadrarea, orientarea și promovarea personalului ; răspunde de organizarea și buna desfășurare a activității de perfecționare a pregătirii profesionale a lucrătorilor și analizează periodic stadiul realizării măsurilor corespunzătoare ;s) aprobă, in condițiile legii. încadrarea și eliberarea din funcție a directorilor pe funcțiuni, inginerilor șefi, inginerilor șefi adjuncți și contabililor șefi și a altor funcții care intră în competența sa potrivit legii ;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 periodic îndeplinirea prevederilor a- cestuia ; repartizează spațiul locativ ;v) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege și însărcinări stabilite de organul căruia ii este subordonată unitatea.Art. 52. Colectivul de conducere o- perativă al comitetului de direcție se compune din 3—7 membri și este alcătuit din directorul sau conducătorul unității, directorii pe specialități sau după caz inginerul șef, contabilul șef, precum și alte cadre de conducere și specialiști din cadrul unității numiți de comitetul de direcție. La dezbaterea problemelor care 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 îndeplinirea sarcinilor de plan pe unitate, secții și sectoare de activitate ; stabilește măsuri pentru folosirea deplină a capacităților de producție, utilizarea rațională a forței de muncă și a timpului de lucru ;b) modifică — în cazuri justificate — sarcinile de plan anuale și trimestriale ale secțiilor și sectoarelor de activitate, cu respectarea nivelului indicatei ilor aprobați pe total uni

tate, pe an și trimestre, precum șî a obligațiilor rezultate din contractele încheiate ;c) aprobă în limitele stabilite do comitetul de direcție :— executarea lucrărilor de mică mecanizare și alte lucrări necuprinsa în planul de investiții și care se realizează din credite bancare ;— realizarea unor investiții în regie sau antrepriză care, potrivit dispozițiilor legale, pot fi executate din resurse proprii, lăsate la dispoziția unității, precum și cele din fondurile atribuite în acest scop de organul căruia îi este subordonată întreprinderea și celelalte unități componente ;d) nominalizează obiectivele de investiții în cadrul volumului stabilit de organul căruia ii este subordonată întreprinderea în poziții globale și care se finanțează din fonduri centralizate sau credite bancare ;e) aprobă planul și nominalizarea lucrărilor de reparații capitale în limita planului valoric stabilit de organul căruia îi este subordonată întreprinderea ;f) ia măsuri pentru aplicarea corespunzătoare a normelor de protecția muncii ;g) stabilește măsuri pentru aplicarea corectă a sistemului de salarizare și de premiere ; stabilește măsuri pentru aplicarea și respectarea legislației muncii ;h) aprobă încadrarea și eliberarea din funcție a șefilor de serviciu și a șefilor de secție ;i) asigură, potrivit prevederilor legale, condiții pentru funcționarea corespunzătoare a cantinelor și realizarea acțiunilor cu caracter social-cultural pentru salariatii unității ;j) în unitățile comerciale și cele care prestează servicii pentru populație, analizează și adoptă măsuri pentru îmbunătățirea aprovizionării populației, realizarea planului de desfacere, a planului do incasări în numerar, reducerea cheltuielilor de circulație, folosirea mai bună a bazei tehnico-materiale. introducerea formelor moderne de servire ;k) prezintă rapoarte în fața comitetului de direcție asupra modului în care au fost aduse la îndeplinire ho- tărîrile luate ;l) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege si însărcinări stabilite de comitetul de direcție al unității.Art. 54. Directorul întreprinderii, respectiv conducătorul unității componente a centralei, asigură conducerea curentă și aduce la îndeplinire hotârîrile comitetului de direcție, colectivului de conducere operativă, adunării generale a salariaților și sarcinile stabilite de organul căruia îi este subordonată unitatea. în acest scop :a) ia măsurile necesare, potrivit dispozițiilor legale, pentru realizarea prevederilor de plan, buna organizare a producției, asigurarea condițiilor corespunzătoare de muncă. îmbunătățirea activității unității respective ;b) asigură aplicarea principiului muncii colective in activitatea desfășurată de către comitetul de direcție și colectivul de conducere operativă ;c) adoptă măsuri pentru îmbunătățirea tehnologiilor de fabricație : organizează controlul tehnic de calitate pe faze de fabricație, asigură documentațiile tehnice pentru realizarea de produse noi și modernizarea celor existente :d) analizează și stabilește măsuri pentru aprovizionarea ritmică a secțiilor de producție cu materii prime, materiale, combustibil și energie : a- doptă măsuri pentru reducerea consumurilor de materii prime și materiale. eliminarea cheltuielilor neproductive, optimizarea stocurilor de valori materiale :e) stabilește, cu acordul beneficiarului. prețuri și tarife la produsele și serviciile lăsate în competența unității, precum și adaosuri sau bonificații. conform reglementărilor legale;f) asigură informarea operativă a membrilor comitetului de direcție și colectivului de conducere operativă asupra desfășurării activității unităfM respective și a principalelor probleme și măsuri luate pe parcurs ;g) stabilește delegările de atribuții pe trepte ierarhice și compartimente de muncă în cadrul unității respective pe baza structurii organizatorice și a regulamentului de organizare si funcționare ; ia măsuri pentru organizarea controlului îndeplinirii sarcinilor ;h) încadrează și eliberează din funcție personalul de execuție din unitate și cel care nu este prevăzut în competenta organelor de conducere colectivă.Art. 55. Directorul întreprinderii, respectiv conducătorul unității componente a centralei reprezintă și angajează unitatea în relațiile cu persoanele juridice și fizice si în fața organelor jurisdiction ale. De asemenea. poate da delegație în acest scop și altor angaiați.
SECȚIUNEA III

Organizarea 
și funcționarea 

consiliului 
de administrațieArt. 56. Consiliul de administrați•? al centralei este format din cel mult 35 persoane și se compune din :a) directorul general al centralei și directorii din centrală ;b) directori și conducători ai unităților componente ;c) 3 pînă la 10 membri dintre specialiștii din cadrul centralei și din a- fara acesteia, cadre didactice, oameni de știință, reprezentanți ai organelor financiar-bancare și alte cadre cu experiență îndelungată și -inaltă calificare ; numărul acestora este stabilit de conducerea colectivă a organului in subordinea căruia se află centrala, in funcție de complexitatea activității a- cesteia.Membrii consiliului de administrație prevăzuți la pct. b și c se numesc de conducerea colectivă a organului căruia îi este subordonată centrala, la propunerea directorului general, iar pentru cei din afara centralei și cu acordul conducătorului instituției din care fac parte ;d) un reprezentant al sindicatelor, din unitățile aparținînd centralei.în cazurile cînd consiliul de admi-.

(Continuare în pag. a V-a)
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LEGE CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA
SI CONDUCEREA UNITĂȚILOR ECONOMICE DE STAT
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PARABOLOIDUL

(Urmare din pag. a 4-o) nistrație dezbate probleme de impor- tanță deosebită pentru ansamblul activității centralei, cum sînt aprobarea planului, a bilanțului, studii generale de dezvoltare în perspectivă, sau probleme care privesc activitatea unei anumite unități, la dezbateri vor fi invitați și directorii unităților respective, chiar dacă nu sînt membri ai consiliului de administrație.Art 57. In cazurile în care centrala se constituie pe structura unei unități, consiliul de administrație poate exercita atribuțiile comitetplui de direcție al unității respective.în acest caz, pentru dezbaterea și rezolvarea problemelor care privesc numai activitatea unității pe structura căreia s-a constituit centrala, consiliul de administrație îndeplinește atribuțiile comitetului de direcție. ț)in componența sa fac parte membrii consiliului de administrație din aparatul centralei, conducătorul unității respective, precum și reprezentanții salariaților, secretarul organizației de partid, președintele comitetului sindicatului, secretarul organizației U- niunii Tineretului Comunist din unitatea respectivă și specialiști stabiliți de consiliul de administrație.Art. 58. în cadrul centralei funcționează consiliul tehnico-științific. Desemnarea membrilor consiliului tehnico-științific, precum și regulamentul de organizare și funcționare al acestuia, se aprobă de consiliul de administrație.
Art. 59. Consiliul de administrație are următoarele atribuții principale :a) aprobă planul cincinal și planurile anuale îmbunătățite, defalca- rea indicatorilor de plan pe unitățile componente și măsurile necesare pentru realizarea acestora, aprobă balanțele materiale pentru 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 organului căruia îi este subordonată centrala ;b) aprobă în cazuri justificate, modificarea sarcinilor de plan anuale și trimestriale pe care le-a stabilit pentru unitățile componente ; modifică sarcinilie anuale de producție în unități naturale, la sortimentele care alcătuiesc grupele de produse ce se a- probă prin planul de stat, cu acordul beneficiarilor și cu condiția respectării sarcinii totale, anuale la 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 domeniul cercetării și valorificării cercetărilor, al standardizării, invențiilor și inovațiilor ;f) analizează periodic și răspunde de modul cum se desfășoară activitatea de cunoaștere, încadrare, promovare și perfecționare a pregătirii cadrelor ; asigură pregătirea cadrelor necesare noilor obiective ce urmează să se dea in funcțiune ;g) dezbate periodic activitatea econom ică-financiară și stabilește măsuri de îmbunătățire a acesteia, aprobă situația eoonomică-financiară a unităților componente și supune spre a- probare organului căruia îi este subordonată 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 dea avea subcont de decontare la bancă ;h) aprobă constituirea fondului prevăzut la art. 24, 25 și modul de utilizare a acestuia ; aprobă modul de utilizare pe destinațiile legale, a fondului 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 și administrativ pentru aparatul centralei 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 generale stabilite potrivit legii ; aprobă regulamentul de organizare și funcționare al centralei ; regulamentul de funcționare al consiliului de administrație ; regulamentul de ordine interioară ; aprobă nomenclatorul de funcții specifice pentru unitățile din subordine pe baza nomenclatoarelor de funcții stabilite pe ramură ; a- probă în cadrul indicatorilor de plan stabiliți, înființarea de unități proprii de cercetare cu acordul organului căruia îi este subordonată centrala ;l) hotărăște în condițiile legii încadrarea și eliberarea directorului sau a conducătorului, precum și a locțiitorilor acestora din unitățile componente. Pentru unitățile componente mari și complexe stabilite de minister și de către organul central sau local al administrației de stat, numirea și eliberarea directorului se fac cu' acordul ministrului sau conducătorului acestoram) aprobă, pe baza metodologiei în vigoare, gradul unităților componente în afar,a celor de grad special ;n) aprobă, in condițiile legii și în limitele stabilite de organul căruia îi este subordonată centrala, reduceri de stagiu pentru cadre cu o pregătire excepțională care ocupă funcții de conducere, cu excepția conducerii centralei ;o) indeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege și însărcinări stabilite de organul căruia ii este subordonată centrala.Art. 60. Biroul executiv al consiliului de administrație se compune din 5—9 membri și este alcătuit din directorul general, directorii centralei, alte cadre de conducere și specialiști din cadrul acesteia numiți de consiliul de administrație, precum și reprezentantul sindicatului.Art, 61. Biroul executiv, în exercitarea conducerii operative, are următoarele atribuții principale ;a) organizează și urmărește îndeplinirea sarcinilor de plan în unitățile componente ;b) aprobă modificarea sarcinilor de producție în unități naturale sau na- tural-convenționale. la produsele și sortimentele nominalizate departamental, in cazul renunțării de către beneficiari la contractele încheiate sau din lipsă de comenzi la nivelul sarcinilor stabilite, sporind producția la alte sortimente care au asigurată desfacerea, cu respectarea sarcinilor valorice de producție și a acumulărilor bănești planificate ;c) aprobă, potrivit legii, studiile tehnico-economice, precum și proiec

tele în fază unică, inclusiv indicatorii tehnico-economici și graficele de realizare pentru lucrările de investiții ; documentația tehnico-econo- mică pentru lucrările de mică mecanizare, documentația tehnico-econo- mică pentru investiții necentralizate țd) numește potrivit legii comisia de recepție a obiectivelor de investiții ; aprobă punerea în funcțiune și măsurile pentru realizarea indicatorilor tehnico-economici la investițiile din competența sa de aprobare ;e) aprobă transferul de fonduri fixe la alte centrale sau întreprinderi din cadrul aceluiași organ central căruia îi este subordonată centrala, în limita competențelor stabilite de către acesta ;f) 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 exterior ;g) aprobă suplimentări la planul de export, în tot cursul anului, la produsele a căror balanță nu se supune aprobării Consiliului de Miniștri ;h) aprobă planurile de transport cu mijloace proprii pentru unitățile componente, urmărește utilizarea corespunzătoare a acestora și ia măsuri în vederea evitării transporturilor neeoonomicoase ;i) aprobă prețuri și tarife la produsele și serviciile lăsate în competența centralei, precum și adaosuri sau bonificații cu acordul beneficiarului, conform reglementărilor legale ;j) aprobă, potrivit legii, angajările și restituirile de cheltuieli pentru proiectare, construire a prototipurilor și efectuarea experimentărilor pentru propunerile de invenții, inovații sau raționalizări ;k) aprobă trecerea pe seama cheltuielilor de producție a lipsurilor de valori materiale constatate la inventariere și scăderea din contabilitate a altor pagube dacă nu se datoresc vinei cuiva ;l) aprobă funcțiile care au dreptul la decontarea cheltuielilor de transport în localitățile de reședință ; a- probă nominal angajarea salariați- lor de la distanțe de peste 50 km ;m) aprobă normative de consum și de stoc la toate materialele și produsele din competența sa ;n) aprobă normele și normativele de muncă unificate pe grup de unități componente, cu acordul organelor sindicale corespunzătoare ;o) aprobă numărul de muncitori specialiști pentru unitățile componente, 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 salariaților pentru unitățile componente ; a- probă pe baza propunerilor adunării generale a salariaților și cu consultarea directorului sau a conducătorului unității, numirea membrilor comitetului de direcție ; aprobă încadrarea și eliberarea din funcție a șefilor de serviciu, a șefilor de secție și a conducătorilor celorlalte compartimente de muncă din structura centralei care nu sînt prevăzute în competența altor organe de conducere colectivă ;r) aprobă premierea personalului din aparatul centralei, precum și a personalului de conducere din unitățile componente ; aprobă regulamentele de acordare a salariilor pentru personalul din unitățile componente ;s) aprobă planul de pregătire a cadrelor, în limita fondurilor alocate prin plan ;t) aprobă, potrivit legii, micșorarea sau anularea cotelor de diminuare a salariilor în cazul neîndeplinirii^ sarcinilor, pentru conducerea unităților componente ;u) aprobă efectuarea de ore suplimentare cu acordul uniunii sindicatelor pe ramură în limitele prevederilor legale ;v) aprobă măsurile privind asigurarea condițiilor de muncă și de viață ale salariaților și îmbunătățirea acestora : îndrumă, coordonează și controlează îndeplinirea măsurilor de protecția muncii ;x) prezintă rapoarte în fața consiliului de administrație asupra modului în care au fost aduse la îndeplinire hotărîrile luate ;y) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege și însărcinări stabilite de consiliul de administrație al centralei.Art. 62. Directorul general asigură conducerea curentă și aduce la îndeplinire hotărîrile consiliului de administrație, biroului executiv, adunării generale a salariaților și sarcinile stabilite de organul căruia ji este subordonată centrala. In acest scop :a) ia măsuri operative pentru realizarea prevederilor de plan pe întreaga centrală și pe fiecare unitate componentă și asigură aducerea la îndeplinire a hotărîrilor luate de organele colective de conducere ale centralei ;b) asigură aplicarea principiului muncii colective în activitatea desfășurată de către consiliul de administrație și biroul executiv al centralei :c) stabilește măsuri operative și a- sigură elaborarea de propuneri pentru îmbunătățirea activității de cer- cetare-dezvoltare. aprovizionare-des- facere și a celorlalte activități ce se exercită de centrală pentru unitățile componente :d) inițiază studii, cercetări și analize cu privire la sporirea eficienței economice a activității centralei și a unităților componente ; organizează activitatea de prognoză și prospectare ;e) organizează controlul îndeplinirii sarcinilor în cadrul centralei și unităților componente ;f) asigură controlul activității eco- nomice-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 în vederea îndeplinirii integrale și la timp a sarcinilor de plan, pentru respectarea principiilor și normelor disciplinei socialiste și dă dispoziții în limita competențelor legale pentru recuperarea pagubelor aduse avutului obștesc.g) asigură informarea operativă a membrilor consiliului de administrație și biroului executiv asupra desfășurării activității centralei și a principalelor probleme și măsuri luate pe parcurs ;h) aprobă delegările de atribuții pe trepte ierarhice și compartimente de 

muncă pe baza structurii organizatorice și a regulamentului de organizare și funcționare a centralei ;i) încadrează și eliberează din funcție personalul de execuție din centrală și cel care nu este prevăzut în competența organelor de conducere colectivă.Art. 63. Directorul general reprezintă și angajează centrala în relațiile cu persoanele juridice și fizice, precum și în fata organelor jurisdic- ționale. De asemenea, el poate da delegații în acest scop și altor angajați.
SECȚIUNEA IV

Adunarea generală 
a salariațilorArt. 64. Adunarea generală a salariaților 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 problemelor legate de îndeplinirea sarcinilor în domeniul economic cît și la realizarea sarcinilor prevăzute în contractul coleotiv.Adunarea generală a salariaților are în principal următoarele atribuții :a) dezbate planul cincinal și planurile anuale îmbunătățite în vederea mobilizării cît mai depline a rezervelor interne prin reducerea consumurilor specifice și a cheltuielilor de producție, asigurării creșterii productivității muncii, a eficienței activității economice. îmbunătățirii condițiilor de muncă și social-cultu- rale ale salariaților ;b) aprobă angajamentele colectivului de muncă privind depășirea indicatorilor de plan și măsurile tehnico- organizatorice care să asigure îndeplinirea sarcinilor de plan și a angajamentelor asumate ;c) aprobă contractul colectiv de muncăj care va fi semnat ulterior de către conducătorul unității din partea organului colectiv de conducere și de către președintele comitetului sindicatului din partea salariaților ;d) analizează mersul îndeplinirii sarcinilor de plan, al angajamentelor și al prevederilor din contractul colectiv, pe baza dării de seamă prezentate de organul de conducere colectivă și adoptă măsuri în vederea îmbunătățirii activității în perioada următoare ; aprobă programul de elaborare și reexaminare a normelor și normativelor de muncă, analizează modul cum s-au adus la îndeplinire măsurile stabilite în ședința anterioară ;e) aprobă, în condițiile legii, formele de salarizare ce se utilizează în unitate; ,f) aprobă darea de seamă anuală asupra activității unității și a organului de conducere colectivă, modul de utilizare a beneficiilor în condițiile și după criteriile prevăzute prin dispozițiile legale ;g) alege reprezentanții salariaților care fac parte ca membri din organele de conducere colectivă și hotărăște revocarea celor care nu au desfășurat o activitate corespunzătoare ; propune salariații care urmează să facă parte din comitetul de direcție.Art. 65. Ea întreprinderi, respectiv la unitățile aomponente ale centralelor, se organizează adunări generale ale salariaților, iar la cele mari sau cu largă răspîndire teritorială, adunări generale ale reprezentanților salariaților ; la acestea din urmă se vor organiza în prealabil adunări ale salariaților pe secții, ateliere, sectoare, șantiere exploatări sau altele similare. Cu acest prilej se vor alege prin vot deschis reprezentanții salariaților pentru adunarea generală.Ea adunările generale pe întreprinderi și respectiv la unitățile componente ale centralei, vor participa membrii comitetului de direcție, reprezentanți ai organelor ierarhic superioare unității, precum și ai organelor de partid și organizațiilor de masă.Art. 66. Numărul reprezentanților salariaților aleși pentru adunările generale 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- manenți 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

CAPITOLUL IV
DISPOZIȚII FINALEArt. 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 asimilate centralelor. Dispozițiile cu privire la întreprinderi se aplică și altor unități asimilate acestora avînd denumiri specifice activității lor.Art. 75. Consiliului 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

ANEXĂ 

Numărul membrilor și al 
reprezentanților salariaților 

în comitetul de direcție

Nr. Numărul de salariați crt. permanenți ai unității
1. Pînă la 100 salariați 7— 9 12. De la 101 la 500 salariați 9—11 23. De la 501 la 1 000 salariați 11—13 2—34. De la 1 001 la 2 000 salariați 13—15 3—45. De la 2 001 la 3 000 salariați ’ 15—17 4—56. De la 3 001 la 4 000 salariați 17—19 5—67. De la 4 001 la 5 000 salariați 19—21 6—78. De la 5 001 la 10 000 salariați 21—23 7—89. Peste 10 000 salariați 23—25 8—9

proprii necorespunzătoare sau în cazul unor abateri disciplinare săvîrșite de reprezentanții salariaților în perioada pentru care au fost aleși, cei în cauză vor putea fi revocați și în- locuiți de adunările salariaților pe secții, ateliere, sectoare, șantiere, exploatări, de care au fost aleși.Art. 67. Adunarea generală a salariaților sau reprezentanților acestora din întreprinderi și respectiv unități componente ale centralelor se convoacă semestrial în ședințe ordinare de comitetul sindicatului de comun acord cu comitetul de direcție. 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 încheierea 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.Art. 68. Adunarea generală a salariaților pe centrală se compune din membrii consiliului de administrație, ai comitetelor de direcție sau ai colectivelor de conducere operativă din întreprinderi și celelalte unități componente, reprezentanți ai salariaților din aparatul centralei, al întreprinderilor și celorlalte unități componente, al căror număr se stabilește de biroul executiv împreună cu comitetul uniunii sindicatelor pe ramură.La adunările generale ale salariaților din centrale vor participa din partea ministerelor sau a celorlalte organe centrale, ministrul, respectiv conducătorul organului central, ad- juncți ai acestora, sau alți membri ai colegiului, reprezentantul sindicatelor delegat de uniunea sindicatelor ele ramură.Art. 69. Adunarea generală a salariaților pe centrală se convoacă o dată pe an de comitetul uniunii sindicatelor pe ramură, de comun acord cu consiliul de administrație, și are loc după încheierea bilanțului anual și desfășurarea adunărilor generale ale salariaților din unitățile componente.Adunarea generală a salariaților este valabil constituită dacă participă cel puțin două treimi din numărul total al membrilor.Art. 70. Răspunderea pentru organizarea adunării generale a salariaților pe centrală revine consiliului de administrație și comitetului uniunii sindicatelor pe ramură, iar pe întreprinderi și celelalte unități componente, comitetului de direcție și comitetului sindicatului, care asigură pregătirea materialelor ce se supun dezbaterii, aduc la cunoștința salariaților ordinea de zi, organizează a- legerea reprezentanților salariaților pentru adunările generale și asigură condițiile bunei desfășurări a acestora.Art. 71. Adunarea generală a salariaților sau reprezentanților acestora pe centrală, întreprindere și celelalte unități componente, precum și adunările salariaților pe secții, sectoare, ateliere, șantiere, exploatări vor fi conduse de un prezidiu ales prin vot deschis, din rîndurile participanților.Art 72. Consiliile de administrație și comitetele de direcție au obligația de a analiza propunerile făcute în adunările generale, de a lua măsuri pentru aplicarea celor care se dovedesc eficiente și de a informa comitetele de direcție și respectiv salariații în termen de 30 de zile asupra modului de rezolvare.Propunerile făcute în cadrul adunărilor generale, care depășesc posibilitățile de soluționare ale organelor de conducere colectivă se vor înainta organului căuria îi este subordonată unitatea respectivă care, în termen de 30 de zile, va răspunde asupra modului de rezolvare.Art. 73. Adunarea generală a salariaților pe centrală, întreprindere și respectiv unități componente exercită controlul asupra activității consiliului de administrație și respectiv asupra' comitetului de direcție.In cazul în care adunarea generală consideră ca nesatisfăcătoare activitatea consiliului de administrație, a comitetului de direcție sau a unor membri ai acestora, conducerea organului 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 activitate necorespunzătoare, informînd 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 organizațiilor economice ale statului, Hotărîrea nr. 719 din 3 aprilie 1968, cu privire la comitetele de direcție ale întreprinderilor și organizațiilor economice, Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 586 din 24 martie 1969, privind aprobarea statutului centralei industriale, precum și orice alte dispoziții contrare prezentei legi, se abrogă.

Numărul de membri în comitetul de direcție
Numărul reprezentanților salariaților în comitetul de direcție

(Urmare din pag. 1)

să lucrez pe șantier*. Nu că 
n-aș fi dat crezare vorbelor 
sale. Dimpotrivă. Dar parcă am 
auzit prea des această expresie 
izvorîtă poate tocmai dim teama 
omului de a nu fi banal. Iar e- 
fectul e invers. Prefer să-l des- 
cos în legătură ou cei ce mun
cesc acum pe meterezele baraju
lui, sus la înălțimea platourilor, 
la îmbinarea lamelelor, jos la pre
pararea betoanelor.

— Lucrez aici de la deschi
derea șantierului și am cunos
cut pe majoritatea celor ce au 
descins la Paltinu dornici să-și 
lege numele de construcția lui. 
Unii au venit dar ne-au părăsit 
înainte de vreme. Alții se află și 
acum pe schele și vor pleca o 
dată cu predarea lucrării către 
beneficiar. Sînt oamenii care nu 
spun niciodată „nu* cînd e vor
ba de - treabă!

„Oameni obișnuiți să nu spu
nă niciodată nu /“ Oameni al 
căror drum în meserie a început 
în majoritatea cazurilor în pur
gatoriul operațiilor nepretențioa
se, dar a trecut fără întârziere 
prin băncile școlii sudind im
placabil destinul individual al ti
nerilor, bătând sfios la porți
le șantierului, de înșiși destine
le aoestuia. Cînd îi numește ast
fel, inginerul Diuris se gîndeș- 
te cu siguranță la cei de felul 
lui Pop Isai, șeful unei brigăzi

— De cind ești la noi nea 
Pop P

— De la 1 august 1966 — 
vine răspunsul celui numit, în
scris în documentele șantierului 
cu marca 134. „Nea Pop* n-are 
de fapt decît 31 de ani. A fost 
primul din numele pe care Ni
colae Mircea, inginerul șef, un 
bărbat la 35 de ani, ou fața îm
podobită de mustăți și barbă „a 
la Amza Pellea*, avea să-l spu
nă r is cînd o detașare a celor cu 
rezultate bune în producție. De 
loc, Pop Isai este ain părțile Să
lajului, din comuna Bălan. Ca și 
Liviu Buciu, un alt șef de bri
gadă la betoane. Rostesc același 
nume vorbind de cel ce i-a a- 
dus pe șantier: Pavel Oțet. Sînt 
consăteni. I-a adus cu el la Bi- 
caz unde au făcut ucenicia șan
tierului. Cu timpul drumurile 
s-au separat — Oțet a plecat la 
Argeș, apoi la Lotru, acum pe 
Someș. Pop Isai — venit la 16 
ani in Bicaz — a plecat militar, 
s-a oprit un timp la Săsar și a- 
poi aici la Paltinu, lucrind efec
tiv de la fundații la coronament. 
După terminarea tunelului intra
re al Bicazului, Buciu a plecat 
la Firiza. A venit pe Argeș, la 
galeria de fugă. „Cind m-am în
tors din concediu în 1966 am 
găsit fișa de lichidare, o dată 
cu formele făcute să plec la Lo
tru. Am preferat să vin la Pal
tinu, unde fusese numit director 
tovarășul inginer Cîrlea. Lucra
sem cu dinsul și la Firiza*.

Din goana mașinii desprin-

deam silueta benzilor de la sor
tare suspendate undeva în 
dreapta șoselei, pe malul rîului.

Mi se dă să înțeleg că gene
rația Bicazului și-a trimis aici 
numeroși ambasadori ai experi
enței. Cele cîteva exemple sînt 
alese întâmplător. Mulți dintre 
ei pe atunci doar ucenici la 
școala atât de dificilă a con
strucțiilor hidrotehnice. Dar u- 
cenicii de atunci au trecut cu 
timpul la catedră. La lumina 
gestului răbdător al unui Pop 
Isai sau Buciu Liviu sau Vasile 
Neamțu au deprins reflexul me
seriei noi serii de constructori. 
Ucenicii Bicazului au format la 
rîndul lor, proprii ucenici. Unit 
venind de departe, luînd urma 
meșterilor, ascultîndu-le îndem
nul. Ca Ion Solomoneanu, Rusu 
Octavian, tot din Sălaj, Mihai A- 
babi și Ion Aldea care își preci
zează cu fiecare zi opțiunea 
pentru treptele superioare ale 
profesiei. Neamțu și-a adus de la 
Dorohoi și pe fratele cel mic. 
Alții au coborît doar povârnișul 
pantelor din vecinătatea viitoru
lui baraj schimbând țapina cu 
uneltele de constructor. Stelian 
Mosor, Vasile Mosor, Nicolae 
Mosor... Nume ale locului, tineri 
convertiți pe neașteptate la o 
nouă condiție — parteneri ai 
preschimbărilor în locurile ce 
păreau pentru totdeauna destina- 
nate imobilității...

Continui să urmăresc expo
zeul tânărului meu tovarăș de 
drum, neașteptat de dispus la 
vorbă, ignorind cu desăvîrșire 
oboseala cumulului șofer-ghid.

— In afara tipului de con
strucție, printre puținele în lu
me, barajul de la Paltinu mă
soară deschiderea cea mai mare 
din țară, aproape 500 metri. In 
plus, soluția de preluare a viitu
rilor este de asemenea unică în 
țară, la alții se realizează prin 
fante, noi o facem prin pîlnie de- 
versoare.

Ca să mă lămurească încearcă 
să se ajute de mîini explicîn- 
du-mi că în cazul creșterii ni
velului în lacul de acumulare 
evacuarea surplusului de apă nu 
va avea loc pe deasupra, în 
mod obișnuit, ci cu ajutorul unei 
plinii de beton ce va facilita 
trecerea lichidului, prin subte
ran, în albia rîului.

La volanul unui camion, un 
băiat înalt trece cu viteză redu
să, dînd.u-ne prioritate. Salută.

— Ce faci bătrine ? îi strigă 
vecinul meu, după care conti
nuă : Unul din cei mai buni șo
feri ai noștri. La fel: Bicaz — 
Secu — Bălan — Paltinu. Nu
mai la baraje. Este cu cîțiva 
ani mai mare decît noi și-l ne
căjim mereu amintindu-i de 
vîrstă. Oriunde s-âr afla Știi, de 
la distanță, că e vorba despre el. 
„Măi Muscă, tu să fii și la Plo
iești și tot te cunoaște omul 
după cum dai din mîini* îi spu
ne cîteodată șeful nostru.

De astădată Nicolae Muscă

are, alături de el, pe banchetă, 
două fetițe. Swvt printre cele mai 
tinere locatare ale „coloniei Pal
tinu*. S-au deprins cu zumzetul 
mașinilor, cu liniștea tihnită a 
munților în orele de repaus. Mă 
întreb dacă peste ani vom reuși 
sa interpretăm exact datele din 
biografia acestor copii despre 
care părinții lor obișnuiesc să 
se exprime în termeni oarecum 
nefirești explicând, așa cum face 
nea Buciu astăzi „gemenii sînt 
născuți la Argeș, alți doi copii 
s-au născut la Firiza, iar ultimul 
aici la Paltinu*. In viața „oame
nilor care nu spun niciodată 
nu !“ șantierele decupează ase
menea borne în șirul anilor...

In mașina, căldura de afară 
devine înăbușitoare. Inginerul 
Valeriu Diuris nu-și ascunde in
dispoziția. Lac de transpirație 
continuă însă să vorbească. 11 
întreb de familie, dacă soția lu
crează pe șantier. Nu, e profe
soară în sat, aici pe dreapta, 
undeva, la Brebu. In ce-l pri
vește, să nu-l văităm. Drumul 
ăsta îl face in fiecare zi. Cu 
mașina lui, un Wartburg cu care 
de altfel ne vom și întoarce 
înapoi la Cîmpina. Se gîndește 
cu oarecare strîngere de inimă 
la faptul că peste puțină vreme 
totul se va încheia. Firma 
„Șantierul Paltinu* va trebui 
desprinsă de pe frontonul clădirii 
administrative.

— Vedeți, pentru un construc
tor activitatea pe șantier devine 
din ce în ce mai pasionantă pe 
măsură ce lucrarea înaintează. 
La început lucrezi zi și noapte, 
aștepți să se întărească betonul 
să mergi mai departe tocmai 
atunci apare o infiltrație. Tre
buie s-o iei de la cap. Cînd ba
rajul avansează, satisfacțiile se 
acumulează. Pentru noi mecani
cii, curba satisfacțiilor este in
versă. Tu ai niște mașini pe oare 
le montezi și care ai vrea ca să 
funcționeze ireproșabil. După ce 
le-ai pus în mișcare și constați 
că într-adevăr merg bine ești 
foarte mîndru de aceasta. După 
aceea te transput, dacă vreți, în 
postura agentului de circulație: 
doar supraveghezi ca totul să 
decurgă normal. Iar spre final ne 
apucă tristețea cînd știm că 
ceea ce am montat cu atâta mi
gală trebuie desfăcut bucată cu 
bucată, și dus în altă parte.

— Cînd se va termina aici, în 
ce parte ?

întrebarea nu răntâne fără răs
puns :

— Vom merge cu șantierul, 
indiferent unde !

în stânga șoselei au apărut si
luetele clădirilor din colonie. Pe 
dreapta, clubul. Iar în față pe
retele înalt de beton amintind, 
la prima vedere, de un uriaș 
cadran concav al stațiilor de ra
dar. Ghicim apăsarea de cuțit a 
frînei însoțită de o ultimă zvâc
nire a mașinii.

Am ajuns.

UCENICIA
(Urmare din pag. 1) consideră inferioară celei însutite în școala profesională ?— Programa este bună. Așa cum ați remarcat și dv. însă, din cauza unei insuficiente corelări în'fre necesitățile de cadre tinere ale întreprinderilor și numărul de ucenici la locul de muncă ce pot fi cuprinși în școlile profesionale (unde se desfășoară partea de pregătire teoretică a a- cestora), unele materii nu sînt Însușite cum trebuie, sau, mtre nivelul de pregătire general al diverselor promoții se înregistrează nepermise diferențe. De asemenea, fiind legat de ambele laturi ale pregătirii ucenicilor, țin să remarc raportul întreprindere—școală. Priceperea viitoarelor promoții depinde, în mare măsură, de modul în care această legătură va fi îmbunătățită, de felul în care cele două forme didactice se vor contopi într-una singură.— Aspectele privind ucenicia la locul de muncă sînt reglementate într-un normativ special. Am observat însă că în u- nele întreprinderi el este insuficient cunoscut. Care este opinia dv. în această privință ?— Situația semnalată de dv. este, din păcate, adevărată. Vă pot asigura că ministerul nostru acționează deja pentru a o elimina. Vom depune, în colaborare cu Ministerul învățămîntu- lui, nnai multe eforturi pentru a obliga toate serviciile de învă- țămînt, personal și organizarea muncii din întreprinderile care califică ucenici să cunoască și să aplice întocmai prevederile legale. Consider că, în această privință, o răspundere principală revine și conducerilor de întreprinderi, preocupate insuficient, în numeroase locuri, de politica formării noilor cadre. Din cercetările efectuate de către ministerul nostru a mai rezultat și faptul că uneori, deși cunoscute, prevederile normativului nu sînt aplicate corect. Se stabilesc astfel indemnizații în afara limitelor prevăzute sau se acordă ucenicilor drepturi neechivalente celor legale. Ea unitățile subordonate Centrocoop- ului, de exemplu, drepturile ce se cuvin ucenicilor nu sînt respectate : echipamentul de protecție și de lucru acordat nu e- chivalează cu drepturile bănești legale. In alte cazuri sînt trecute cu vederea obligațiile privind acordarea concediilor medicale, indemnizațiilor în funcție de anul de instruire etc. Desigur că aceste deficiențe nu pot contribui la stimularea tinerilor în învățarea meseriei, la orientarea lor justă din punct de vedere etic.— Investigațiile noastre au depistat o serie de cazuri în care, pentru a le grăbi integrarea în producție, ucenicii aflați în anul al treilea sînt încadrați în producție ca muncitori, urmînd ca pregătirea teoretică corespunzătoare ultimului an de învățămînt să și-o completeze ulterior. Au apărut în ultima vreme destule exemple de ackst fel. Ce părere aveți despre o asemenea modalitate ?— Personal consider eă a-

LA LOCUL UE MUNCAceasta măsură nu trebuie aplicată decît în cazuri cu totul excepționale, cînd unitatea respectivă are nevoie imediat de cadre. Nu sînt pentru generalizarea ei, deoarece au existat situații în care elevii încadrați în producție nu au mai continuat studiile, ajungînd să ocupe, pînă la urmă, posturi de muncitori necalificați. De aceea calitâlea de angajat nu trebuie acordată decît odată ce situația școlară este încheiată.— Circulă chiar în cadrul Ministerului Muncii opinia conform căreia actualul normativ privind calificarea prin ucenicie la locul de muncă ar putea fi îmbunătățit. (Sînt așteptate, de

pildă, precizări referitoare la a- cordarea echipamentului de protecție, indemnizațiilor diferențiate, drepturilor la concedii). Ce ne puteți spune în acest sens ?— Intr-adevăr, în prezent se depun eforturi de către Ministerul Invățămîntului. în colaborare cu Ministerul Muncii pentru ca aspectele referitoare la această formă de pregătire — a cărei importanță devine din ce în ce mai mare — să poată fi clarificate în totalitate. In a- ceeăși măsură vor fi intensificate acțiunile avînd ca scop urmărirea modului în care noile prevederi, alături de cele existente. se vor aplica.

PRESTIGIU
(Urmare din pag. 1)

litic. Nu mai e un secret pentru nimeni câ România acestor 
ani a cucerit un uriaș volum de stima și, ca atare, de presti
giu, în ochii lumii întregi. Prin politica interna — de con
tinua îmbunătățire a climatului interuman, de stimulare a 
gîndirii libere, a criticii, cînd e cazul ; de sprijinire tot mai 
substanțială a factorilor de creație, prin dezvoltarea de noi 
și noi condiții pentru cercetare, pentru afirmarea capacită
ților si a talentelor, pentru receptarea lor tot mai largă în 
masele largi, pentru valorificarea tot mai aplicată a rezul
tatelor gîndirii, ale muncii intelectuale. Pe plan extern, ca 
parte integrantă a politicii noastre internaționale — de re
lații tot mai complexe cu tot mai multe țări și popoare — 
știința, cultura, artele au căpătat un rol tot mai activ.

Așadar, a devenit cu totul insuficient a spune : „niciodată, 
ca astăzi România n-a avut un volum atît de mare de re
lații culturale". Formularea aceasta nu mai afirmă nici pe 
departe ceea ce vroia să semnifice acum 10 sau chiar 5 
ani în urmă. De ce ? Pentru că multitudinea de acțiuni pe 
plan internațional, la care participă astăzi știința și arta 
românească are un asemenea indice de prezență și o ase
menea perspectivă, îneît orice comparație — -cu trecutul 
apropiat, chiar — nu mai apare într-afît de elocventă ca 
odinioară. Astăzi, România e prezentă pe toate meridia
nele globului, prin purtători de inteligență și talent, ei în
șiși tot mai cunoscuți peste hotare ; prezentă e, de aseme
nea, în cîmpul vast al circulației ideilor și al valorilor ar
tistice prin aceea că tot mai numeroase congrese, confe
rințe, colocvii internaționale în domeniul științei, al culturii 
au loc pe propriul său teritoriu, ca gazdă ospitalieră dar și 
ca participantă bogată în inițiative și stimulatoare de dez
bateri utile.

L-am ascultat mai serile trecute pe ministrul Energiei elec
trice, Octavian Groza, expunînd succint că la Conferința 
Mondială a Energiei, pregătită a avea loc între 28 iunie și 
2 iulie la București, se vor număra 2 000 de participanți, din
tre care 500, e adevărat, sînt români dar cifra celorlalți — 
de 1 500 — este spectaculoasă. în toamnă va avea loc tot 
în capitala noastră, Congresul de Bizantinologie, reluînd 
— la alți parametri — prestigiul pe care-l conferise cu de
cenii în urmă marele nostru savant Nicolae lorga.

Aproape zilnic, de altfel, presa ne aduce știrea prezenței 
științei și culturii românești într-un important context inter
național. Cu alte cuvinte, datorită concepției de larg ori
zont — la scara epocii pe care o trăim — și eforturilor or
ganizatorice mereu îmbunătățite, România se poate consi
dera astăzi printre țările cu cel mai temeinic prestigiu peste 
hotare, nu numai în Europa ci și în celelalte continente, 
bucurîndu-se de stima, crescîndă, a ceea ce e mai trainic 
și mai eficient pe scara valorilor umane.

Altfel spus, sîntem prezenți, ca factori creatori, tot mai 
prezenți, în conștiința lumii.
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APARENJÂ 
METALICĂ...Pixul cu care scriem și care am avut impresia că este metalic, a fost confecționat dintr-un material plastic. La noi, însă, a ajuns metalizat. La fel și unele fructiere, platouri, butoni, rame, accesorii pentru marochinarie și încălțăminte, articole de bijuterie, embleme etc. Și aceasta fără a trece la enumerarea atîtor și atîtor obiecte de uz strict industrial. De ce este necesara metalizarea ? — veți spune. Din mai multe motive, pe primul loc situîndu-se cel de sporire a aspectului estetic. Pe de altă parte, sînt cazuri (un singur exemplu : farurile de la mașini) cînd se cer proprietăți optice speciale, pe care numai suprafețele metalice sînt capabile să le confere. $1 iată încă un aspect, deloc neglijabil : masele plastice, așa cum le știm și le cunoaștem cu toții, nu sînt conducătoare de electricitate, caracteristica pe care numai o peliculă metalică o poate face prezentă.■ Dacă metalizarea nu este totuși o noutate, nou rămîne procedeul ce de foarte puțin timp s-a extins la obiectele și filmele din plastic : efectuarea operației încondiții de vid tavansat. Noțiunea reprezintă ae fapt crearea unei presiuni egală cu a milioana parte din- tr-o atmosferă ! Numai așa particulele de metal care se degajă sub formă de vapori pot să a- jungă Ia obiect fără a fi frînate sau oxidate.Deși gama de metale ce se pot depune în vid este destul de mare, pentru scopurile industriale se recurge numai la aluminiu. Motivele ? Mai întii, prețul de cost redus. Se evaporă ușor, avînd în același timp o bună aderență și. în sfîrșjt, are o reflexivitate ridicată (mai mare de 90 la sută), care produce un efect strălucitor, de „cromare". Mai mult, pelicula de aluminiu este practic neal- terabilă în timp. In Italia s-a e- laborat si un procedeu de colorare a aluminiului, ceea ce permite ca metalizarea să simuleze și alte metale (aur, cupru) sau

• MASELE PLASTICE — MA
TERIA PRIMA A BIJUTIERI
LOR? • CAROSERIE DE 
AUTOMOBIL. • PRESIUNEA 
DE LUCRU : A MILIOANA 
PARTE DINTR-O ATMOSFE
RA I • VASE EMAILATE, FO

LOSIBILE 50 DE ANI.

să se creeze așa numitele nuanțe fantezi, cu un aspect foarte plăcut. Un efect deosebit are ..aurirea", realizată cu amestec de aluminiu și cupru. Un impediment în calea generalizării procedeului îl reprezintă însă tendința celor două metale de a se evapora separat, la alte temperaturi și tensiuni ale vaporilor. De altfel acoperirea chiar cu aur a unor suprafețe prezintă dificultăți legate, mai ales, de realizarea unor instalații corespunzătoare.Experimentările au scos totuși la iveală și un neajuns : după un timp mai îndelungat — cițiva ani — luciul peliculei metalice dispare. „Salvarea" s-a găsit într-o lăcuire care precede operația propriu-zisă de metalizare, încercările s-au dovedit în final destul de promițătoare. Su- punînd însă lacul unui proces chimic ireversibil, ea se transformă într-o altă substanță în care caz obiectul devine emailat.In Franța vasele de menaj astfel obținute sînt deosebit de solicitate avînd — susțin specialiștii — o durată de întrebuințare de 5 ori mai mare decît cele metalice ! Este posibil ca „modificările" de aspect să se oprească aici și să beneficiem de ele ca atare sau să se treacă abia acum la aplicarea peste lac sau email a unei pelicule, de aur. în acest din urmă caz avem de-a face cu o aurire garantată pentru mai multe generații.Progresele înregistrate la capitolul metalizării maselor plastice devin tot mai evidente. în unele țări s-au realizat linii automate de metalizare. Timpul necesar „metamorfozării" obiectelor pînă a ajunge să nu le mai recunoaștem era în urmă cu ani de domeniul orelor. Acum chiar și cele 9 minute necesare în Japonia pentru metalizarea unei caroserii de autoturism (este vorba de încercări experimentale) par să nemulțumească. Oricum, viitorul ne rezervă surprize suficiente în acest sens.
V. IOAN
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Spectaculoasa dezvoltare industrială 
cunoscută în ultimele două decenii de 
civilizația contemporană a pus în fața 
omului o problemă destul de dificiă : 
satisfacerea cererii permanent creseînde 
de materii prime. Rînd pe rînd, cuprul, 
lemnul și multe alte materiale au fost 
înscrise în catalogul „produselor defici
tare". Pronosticurile computerelor, calcu
lele și studiile specialiștilor, au îndemnat 
la o exploatare din ce în ce mai rațio
nală și planificată a resurselor naturale. 
Aceasta deoarece crearea de materiale 
variate, cu proprietăți complexe și în 
cantități tot mai mari, nu mai poate fi 
satisfăcută exclusiv cu ajutorul compuși
lor naturali sau al derivaților acestora. 
S-a recurs deci la fabricarea materia
lelor plastice sintetice, obținute din ma
terii prime ieftine (gaze naturale, pro
duse petrochimice sau cocsochimice etc.).

Materialele plastice și-au creat așadar 
ca și piatra sau bronzul o eră a lor.

u

Spre deosebire de fier și aluminiu a că
ror producție mondială se dublează la 
11 și respectiv 8 ani, cantitatea de mase 
plastice se dublează la fiecare 5 ani. In 
ultimele două decenii, masele plastice 
au avut cel mai mare ritm anual de 
creștere — 16 la sută. Se estimează că 
pînă în anul 2 000 oțelul, cimentul, 
plumbul sau aluminiul nu-și vor putea 
menține ritmul actual de dezvoltare în 
timp ce masele plastice vor înregistra o 
creștere și mai accentuată, ajungîndu-se 
la o producție mondială de 1,7 miliarde 
to*e.

în anul 1975 Uniunea Sovietică va uti
liza în construcții în proporție de 35 la 
sută materiale plastice iar industria pre
lucrătoare de metale a Japoniei va în
locui un sfert din cantitatea totală de 
metal utilizat azi cu mase plastice. De 
asemenea, S.U.A. vor înlocui cu plastic 
o treime din alama necesară, în același 
an, industriei electronice. Toate acestea

vor adăuga la numeroase alte avantaje 
și o creștere considerabilă a productivi
tății. Numai în industria constructoare 
de mașini, în lume, se obține actualmen
te prin utilizarea maselor plastice în lo
cul metalelor o reducere a timpului de 
lucru, cu 12 pînă la 33 la sută.

Țara noastră s-a înscris în ultimii ani 
printre marii producători mondiali de 
mase plastice. Conform prognozei spe
cialiștilor, în anul 1980, vom ocupa locul 
10 în lume în ierarhia tarilor ce fabrică 
asemenea materiale. De altfel, în urmă
torii cinci ani ritmul mediu anual de 
creștere a producției de mase plastice, 
de 18 la sută, situează România alături 
de Japonia pe primul loc în lume în ceea 
ce privește dinamica dezvoltării.

Prezentăm cititorilor în pagina de față 
cîteva din cele mai recente realizări ob
ținute pe plan mondial în domeniul 
materialelor plastice.
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Spumele poliuretanice dure permit

Producerea rapidă 
de case, șosele, 
mobile, saltele...

DUPĂ EPOCILE DE PIATRĂ, BRONZ Șl FIER

Sîntem în epoca
de plastic ?

ÎN URMĂTORII CINCI ANI, ROMANIA VA AVEA, ALATURI
DE JAPONIA, CEL MAI RIDICAT RITM MONDIAL DE DEZVOLTARE
A INDUSTRIEI MASELOR PLASTICE. ÎN 1980 VOM OCUPA LOCUL 10 

ÎN LUME ÎN IERARHIA ȚĂRILOR PRODUCĂTOARE DE MASE PLASTICE

UN SINGUR MATERIAL

SE PARE CA VA

REZISTA CONCURENȚEI

LEMNUL -
„PRODUSUL

Printre materialele pe care omul le cunoaște și utilizează din timpuri străvechi, se numără unul considerat de specialiști ca fiind un „produs viu* — LEMNUL. Se vorbește chiar de o personalitate a lemnului. Intr-adevăr, spre deosebire de metal, beton, sticlă etc. lemnul este neomogen și anizotrop, modificindu-și dimensiunile și forma Ia variațiile mai mici sau mai mari ale temperaturii și umidității. Nu sînt însă singurele capricii de care omul este nevoit să țină seama în „relațiile" cu această materie primă. Situația devine cu atit mai complicată în contextul existenței unei variate game de specii cum intîlnim în țara noastră — de la cele caracteristice zonei mediteraneene pină la cele ale Europei centrale, de la arboretele de salcie și plop din zona de stepă, pină la pinul tirîtor din zona alpină — întîlnite, toate, în pădurile ce acoperă aproximativ 27 la sută din suprafața României. Cum să ne. împăcăm cu lemnul și cum să conciliem capriciile lui cu exigențele industriei moderne — iată preocuparea permanentă a specialiștilor de la INSTITUTUL DE CERCETĂRI -ȘI PROIECTĂRI PENTRU INDUSTRIA LEMNULUI (I.C.P.I.L.).De la creion și pină la mobila sculptată, de la parchet și pină la uși și ferestre, pentru toate obiectele din lemn pe care le vedem și le folosim curent, există aici, în încăperile institutului de la Pipera-București, prototipuri. Nu o dată pentru obținerea unor caracteristici care să satisfacă exigențele tuturor beneficiarilor a trebuit să se apeleze la modernele cuceriri ale tehnicii: curenții de înaltă frecvență, bombardarea cu electroni, laserul etc.USCAT ÎN’TR-O SECUNDA. Astăzi, cînd în marile combinate de exploatare și industrializarea lemnului se produc zilnic sute de garnituri de mobilă, cel mai lung proces din ciclul de finisare — uscarea lacurilor — nu se mai poate face natural, în aer. așteptind mai mult de 24 de ore. Trecerea panourilor de mobilă furniruite, cărora li s-au aplicat lacuri po- liesterice. prin tunelurile echipate cu lămpi de radiații ultra

violete, reduce timpul de uscare de peste 700 de ori. „Procedeul abia definitivat — ne mărturisea tinărul inginer ION PLU- GARIU —- șeful secției Semifabricate superioare și materiale tehnologice — nu ne mai mulțumește. Studiem bombardarea cu electroni a acestor panouri. Cele două minute — cite erau necesare pentru uscarea cu ultraviolete — vor fi suficiente de a- cum înainte pentru un număr

Inocumenliir
• Tn 1863 se insti

tuie de către doi 
industriași ameri
cani un premiu de 
zece mii de dolari 
pentru realizarea u- 
nui material din 
care să se poată fa
brica bile de bi
liard. In același an, 
frații Nyatt din 
Chicago obțin pre
miul producînd CE
LULOIDUL — pri
mul material plastic 
— dintr-un amestec 
de nitroceluloză și 
camfor.

e 30 de ani mal 
tîrziu se obține din 
formol si caseină — 
GALATITA — pre
luată imediat de in-

dustria producătoa
re de nasturi.

9 Anul 1911 în
scrie un mare pas 
înainte în industria 
maselor plastice : 
se obține BACHE- 
LITA, devenită ma
terial de bază al in
dustriei electroteh
nice.
• CLORURA DE 

POLIVINIL, mate
ria primă pentru a- 
proape toate ’ • — 
tele plastice 
casnic, este 
în 1935.
• Anul 1940 

pranumit și 
de aur* al 
maselor 
înscrie în

obiec- 
de uz 
creată

— su- 
„anul 
„erei 

plastice", 
catalog

NYLONUL — mate
rialul care a gene
rat o nouă viziune 
asupra modei dar 
care a adus totoda
tă schimbări radica
le în tehnologiile 
de fabricare a țesă
turilor.
• In 1970, la Lyon 

(Franța) se obține 
KINELUL, un poli- 
amid ce rezistă la 
presiuni de peste 
300 kg/cm.p. Se 
consideră a fi cel 
mai termostabil ma
terial plastic reali
zat pînă în prezent 
și care are toate 
caracteristicile teh
nice ale celui mal 

oțel cunoscut.

Pe cît este de solicitată, pe atit de greu se realizează mobila sculptată. Lipsa de meșteri ca și timpul îndelungat de execuție îi conferă caracteristicile unui produs deficitar. Motive care l-au determinat pe tînărul chimist Antoft Buliga să încerce executarea de elemente sculpturale din mase plastice turnate în matrițe. Experimentate cu succes la C.E.I.L. Arad, ornamentele imită perfect lemnul ca textură și colorit. Timpul de execuție se reduce substanțial iar prețul este de 11 ori mai mic față de cel al elementelor sculptate în lemn. Lipite in diferite aranjamente pe același schelet clasic, ornamentele din material plastic oferă posibilitatea obținerii intr-un timp scurt a unei variate game de mobilă, pentru satisfacerea celor mai diverse gusturi.

Domiciliul forțat al termitelor
La I.C.P.I.L. s-a amenajat prima termitieră din țară. Aici 

se urmărește pe viu acțiunea termitelor asupra lemnului. Se 
obțin în acest fel datele necesare tropicalizării produselor des
tinate exportului. De menționat că în această „captivitate", 
micuțele insecte se bucură de un tratament special menit 
să le asigure toate condițiile dezvoltării „ca Ia ele acasă". 
Oricum, domiciliul actual nu poate fi părăsit sub nici o formă. 
Perdelele de apă care înconjoară vasele cu termite nu permit 
ieșirea furnicilor. Una singură scăpată din încăperea de ex
periențe și adaptată la mediu ar fi suficientă pentru a dez- 
lănțui, prin lanțul descendenților o catastrofă pentru tot ce e 
produs din lemn.

I

Recent, ne-a vizitat țara dr. KARL BROCHHAGEN, specialist al firmei Bayer (R.F. a Germaniei), cunoscut pentru cercetările sale în domeniul spumelor poliuretanice. Am profitat de acest prilej pentru a-i cere cîteva amănunte referitoare la cele mai noi aplicații în acest domeniu.Aș dori să amintesc că spumele poliuretanice dure s-au fo- ’ dosit și în țara dumneavoastră, cu cîțiva ani în urmă, deja, pentru izolarea cupolei marii expoziții, pe care am avut și eu plăcerea să o vizitez.Fiindcă mi-ați cerut să menționez cele mai recente aplicații ale acestor mațeriale, mă voi _ ____ ________ _____opri la un exemplu binecunoscut! o puternică --expansiune a mate- de mine, dar din păcate legat) rialului", buretos’pe’bază de po- de cîteva evenimente de tristă 13—x—amintire. Ca urmare a unor f puternice cutremure, în Turcia a.. si Chile au fost distruse locali- tăți întregi. Era nevoie să se$ț construiască foarte repede la-S£ cuințe pentru sinistrați. în a- ■ } ceste împrejurări, chimia s-a do-? $ vedit extrem de utilă oameni-’ lor. Mulțumită ei, construirea unei locuințe n-a durat mal. mult de cîteva ore. Cum a fost posibil ? Pe o plasă de țesătură textilă, dispusă în jurul unor suporți rigizi, s-a pulverizat un produs poliuretanic dur celular, din poliizocianurați. Au lluaț astfel naștere, extrem de rapid, pereți cu structură celulară, izolînd termic partea interioară, și cu o peliculă exterioară, care asigură rezistența la acțiunea intemperiilor. A fost prima împrejurare cînd s-a verificat acest material rezistent la flacără și la variații de temperatură. Desigur, aria de aplicabilitate nu se limitează fla locuințe pentru sinistrați. Buna lui comportare în exploatare l-au recomandat pentru fabricarea mobilei, pentru construcții rigide i scaune, mese, uși eto. Pe de altă parte, în prezent se conturează posibilitatea de a confecționa părți întregi de caroserii auto, din material bu- retos dur, cu mare greutate volumetrică. In fine, fabricat direct la locul de folosire, acesta va juca probabil un rol important șl în construcția străzilor, pentru asigurarea rezistenței lor la frig. Materialul buretos pe bază de poliuretan, realizat în sorturile moale, semidur și dur, răspunde solicitărilor celor mai variate ramuri ale tehnicii. Recent, în industria mobilei, turnarea spumelor elastice în matrițe
l

VIU“
ing. OVIDIU STOIAN, permite curbarea tuturor speciilor de lemn. Demn de subliniat in a- cest caz este nu numai faptul că o bucată de lemn groasă de 60 mm se poate îndoi aproape ca și plastilina ci și faptul că aplicarea aceluiași tratament chimic permite obținerea lemnului densificat. utilizat ca înlocuitor al aluminiului, cuprului și unor aliaje metalice. A- cum se urmărește realizarea de

• PRELUCRAREA LEMNULUI — SECTORUL CU CEA MAI DI
VERSIFICATA GAMĂ DE UTILAJE.

• LUSTRUIREA MOBILEI SI... SITA CU 27 000 OCHIURI PE CEN
TIMETRUL PĂTRAT.

• BOMBARDAREA CU ELECTRONI „GRĂBEȘTE" USCAREA DE 
86 000 ORI !

• AVANTAJELE ROȚILOR DINTATE DIN LEMN.
• O GARNITURĂ DE MOBILA „SCULPTATA" IN CITEVA MI

NUTE.

așa vom izbuti să prospectăm cu maximum de eficiență piața externă".PE LOCURILE DE FRUNTE IN IERARHIA EUROPEANA A PRODUCȚIEI DE UTILAJE PENTRU PRELUCRAREALEMNULUI. Perspectiva sarcinilor ce revin institutului în anii următori se conturează încă de pe acum. înainte de orice, viitorul înseamnă valorificarea la maximum a întregii cantități de lemn, produsă în sectorul silvic. Nu este lipsită de importanță în acest sens o cifră : doar 18 la sută din lemnul tăiat în pădure poate fi folosit ca lemn masiv ! în rest, se obțin deșeuri cărora li se caută utilizări corespunzătoare. Trei milioane de metri cubi de crăci și lemn de mici dimensiuni trebuie să se metamorfozeze anual alături de rumeguș și t.alaj în plăci aglomerate și fibrolemnoase. Curînd România va fi cel mai mare producător din Europa de plăci fibrolemnoase cu două fețe. Tehnologia de realizare, bazată pe așa-numitul procedeu uscat, va elimina orice sursă de poluare a apelor și mediului din jurul combinatelor de la Bacău, Sebeș și Focșani.în industria de prelucrare a

lemnului funcționează cele mai multe tipuri de utilaje — mai multe chiar decît în metalurgie sau industria textilă. în următorii cinci mașinile și ploatare și în industria realizate în ,____ __ __________ultimul timp România s-a impus și ca exportator de asemenea u- tilaje și chiar de linii complete de producție. Toate acestea pun în fața cercetătorilor și proiec- tanților din institut, sarcini sporite de la an la an.CASE DIN LEMN. PREFABRICATE ȘI LIVRATE LA CHEIE. Există la I.C.P.I.L. un loc unde toate realizările se întîlnesc și colaborează la obținerea unui produs mult solicitat pe piața mondială : casele prefabricate. „GENȚIANA" și „AUREOLA", care în 13 variante satisfac cele mai felurite preferințe ale beneficiarilor din Austria, Israel, Grecia și Olanda. Cu unul sau mai multe dormitoare și cameră de zi, cu micro- centrală termică proprie și instalații sanitare obișnuite, casele prefabricate oferă a- celași confort ca și cele din cărămidă. Cu o diferență totuși : peretele prefabricat

ani, jumătate din agregatele de ex- prelucrare utilizate forestieră, vor fi țară. De altfel în

de 10 cm. format din mai multe straturi de lemn și aer, are aceleași proprietăți fonice și termice ca ale unui zid de cărămidă gros de 70 cm. Montarea rapidă și aspectul plăcut le-au impus repede atît ca apartamente de locuit cît și ca căsuțe de vacanță și camping. Și cind ne referim la aspectul plăcut se cuvine o precizare : casa din lemn arată ca una din zid. Pe lemn se aplică o tencuială realizată din polimeri în a- mestec cu nisip. Terasa și peretele placate cu piatră, elementele din ceramică și cărămidă aparentă, întregesc frumusețea acestor case. Dar ciți din beneficiarii „Gențianei" sau „Aureolei" știu că apartamentul lor este gîndit și proiectat pînă în cel mai mic amănunt de o arhitectă in vîrsta de 28 de ani ? în cei doi ani de cînd lucrează în institut, ANA IO- NESCU și-a cîștigat deja aprecierea și stima colegilor.Cu ani în urmă, România era recunoscută ca exportatoare de cereale și lemn. Astăzi, alături de produsele de înaltă tehnicitate ce poartă indicativul ..Fabricat în România", se află și casele.

care nu necesită încălzire a permis o adevăratăx explozie de modele și forme geometrice variate, în acord cu cele mai îndrăznețe viziuni ale arhitecți- ilor și decoratorilor de interior. Este un mare pas înainte față de procedeul introdus inițial, de fabricare a unor blocuri masive de spume elastice și decuparea din acestea, prin mijloace mecanice, a unor saltele, perne, spătare etc. cu forme geometrice simple. în fond, noțiunea de plastic e legată tocmai de pro- cesukde modelaj, de formarea • și imprimarea unor linii și sinuozități - îndrăznețe. Domeniile principale de aplicare specifice permit'să^se întrevadă în viitorliuretan.
M. SUOIU

• Vitezele din ce în ce mal 
mari atinse In aero și astro
nautics reclamă materiale cu 
o deosebită rezistență termi
că. Astfel, la pornire șd În
toarcere, sondele șl navele 
cosmice trebuie să suporte 
temperaturi de S 000° c și 
chiar mai mult. Blindajele 
metalice sînt ineficiente, căci 
lasă căldura să se propage 
rapid din exterior spre inte
rior, se încing șl se topesc. 
Ele sînt pe cale de a fi în
locuite prin materiale plasti
ce întărite cu fibre minerale, 
care dau scuturi foarte rău 
conducătoare de căldură. In 
acest fel, constructorii vor a- 
vea posibilitatea să reducă 
cu două treimi greutatea ele
mentelor de construcție ale 
avioanelor și navelor cosmice.
• Noryl e<te numele dat 

materialului plastic termo- 
rezistent elaborat de firma 
General Motors. Fiind neinfla- 
mabii și posedînd proprietatea 
de a se autorăci. el a și în
ceput să constituie materia
Srimă pentru subansamble
estinate mașini lor-unelte 

pentru piese de televizoare și 
frigidere.
• In Elveția s-a construit, 

cu caracter experimental, un 
ceas de mină ale cărui piese 
pînă la cele mai mărunte ro
tițe, sînt din materiale plas
tice.
• Specialiștii suedezi au 

elaborat tehnologia de fabri
care a unui nou tip de mate
rial plastic menit să rezolve 
problema suprastocurilor de 
ambalaje plastice uzate (care 
nu se pot distruge prin ar
dere). Conservîndu-și toate 
calitățile atîta timp cit este 
folosit, noul material are pro
prietatea de a se descompune 
imediat după utilizare.

DE CE REZISTA
LEMNUL

SECOLELOR ?

de 100 uscări". Așadar, de la 24 ore la o secundă, sau altfel spus de 86 400 ori mai repede va merge mobila spre ultima-i toaletă : lustruirea.LUSTRUIREA. Ieșind din perimetrul electronicii, un alt domeniu vine să-și spună aici cu- vîntul : tehnica pulberilor.. Este locul unde mobila beneficiază de un tratament cosmetic extrem de pretențios : pulberea a- brazivă pentru lustruire este ceva mai fină decît pudra pentru față. Cit de fină ? Sita prin care se sortează diatomita calcinată din care se prepară pasta abrazivă are pină la 27 000 o- chiuri pe centimetrul pătrat !IN NOD AȚI UN POM ! Silvicultorul poate dirija creșterea lemnului spre a obține o tulpină cit mai cilindrică sau avînd o densitate mai mică. Cercetătorului ii revine însă rolul de a găsi căi pentru a-1 modela în cele mai diferite forme. Pentru aceasta, lemnul trebuie plastifi- cat în așa măsură, incit să poată fi îndoit chiar la 180 de grade sau mai mult, să fie înnodat ! Dacă plastifierea în cimp electric de înaltă frecvență este o premieră pe țară, tratarea cu amoniac gazos sub presiune înscrie realizările cercetătorilor români, printre primele de acest fel din lume. Procedeul, elaborat de cercetătorul principal

roți dințate și lagăre de fricțiune din lemn de fag densificate. Utilizate în industria textilă, a- ceste subansamble vor reduce mult zgomotul, estimîndu-se totodată o durabilitate în funcționaro cu nimic mai redusă decît a celor metalice.PERFECȚIONAREA DIN MERS A CERCETĂTORILOR, în acest an se vor fabrica cinci avioane utilitare românești la care se va folosi pentru prima dată un adeziv sintetic produs după o rețetă elaborată in institut. Autor : ANASTASIA STANCU, venită aici in urmă cu cițiva ani ca absolventă de liceu. Anul aplicării adezivului sintetic coincide pentru tinăra tehniciană, cu cel al absolvirii cursurilor serale ale facultății de chimie industrială. Nu este un caz izoiat. un exemplu unic. Exigențele sporite de la an la an. cărora a trebuit să li se facă față, au impus o continuă pregătire și perfecționare a cadrelor. Cursurile intensive de limbi străine și acumularea unor cunoștințe de jurisdicție internațională constituie doar o parte din problemele abordate în masă la I.C.P.I.L. „Curînd — remarca dr. docent GHEORGHE PANA — problemelor pe care Ie vom avea de rezolvat nu le vom putea face față fără ample cunoștințe de marketing. Numai

IOAN VOICU

Construcții de lemn expuse 
sute de ani intemperiilor, con
ducte îngropate timp de secole 
pot rezista în cele mai bune 
condiții fiind uneori în folosință 
pînă în zilele noastre. Intr-un 
mormînt din apropiere de Ose- 
berg, în Norvegia, a fost găsit 
un exemplar intact dintr-o veche 
corabie vikingă care a fost con
struită acum mai bine de 1100 
de ani. Care sînt condițiile in 
care lemnul poate înfrunta mile
niile ?

Cercetătorii au constatat că 
organismele vii care pot trăi pe 
seama materialelor componente 
ale lemnului — celuloza și ligni- 
na — sînt surprinzător de redu
se ca număr față de cantitatea 
imensă de material lemnos pe 
care o „produce" natura. Distru
gerea enzimatică a lemnului nu 
este nici pe departe atît de răs
pândită față de abundența ma-

Iată cîteva structuri lemnoase de diferite vîrste așa cum se văd 
la microscopul electronic:

Microorganismele au reușit să invadeze și să distrugă această 
bucată de lemn, deși ea provine dintr-o mostră extrem de re
centă. (Foto 1).

Vîrsta acestei structuri lemnoase depășește 1000 de ani I (Foto 2).
Deși relativ tînără — are „numai" 100 de ani — mostra aceasta 

permite observarea conservării în cele mai bune condițiuni a cana
lelor lemnoase. (Foto 3).

terialului celulozic. In climatul 
nordic, rece și uscat, descompu
nerea biologică este mult dimi
nuată, lemnul puțind supraviețui 
un timp de trei ori mai înde
lungat decît durata de viață a 
unui arbore. Apreciind această 
durată de viață la aproximativ 
1 000 de ani, rezultă că construc
ții din lemn ar putea rezista trei 
milenii! Desigur, aceasta este o 
apreciere teoretică. Studiile efec
tuate de cercetători cu ajutorul 
microscopului electronic au des
coperit că mecanismul distruge
rii fibrei lemnoase sub acțiunea 
intemperiilor și a celorlalți fac
tori nebiologici decurge lent. 
Astfel, efectul hidrolizei și al 
reacțiilor fotochimice de des
compunere sînt, contrar așteptă
rilor, de foarte mică importanță. 
Lemnul are proprietatea de a 
se autoproteja formîndu-și foar
te rapid la suprafață un strat ex
trem de subțire din celule gri- 
argintii care absorb sau reflectă 
lumina ultravioletă, chimic acti
vă, precum și pe cea vizibilă. 
De asemenea, procesele distruc
tive datorate oxidării și des
compunerii hidrolitice sînt și ele 
foarte lente. Studiile efectuate 
asupra unor mostre din lemnul 
de pin al vechilor construcții 
norvegiene au relevat că acesta 
a rămas practic intact în cazul 
în care a fost protejat de acțiu
nea directă a ploilor. Examinat 
la microscopul electronic, lemnul 
acestor construcții s-a dovedit a 
fi neschimbat după mai bine de 
900 de ani.

Dacă lemnul este protejat îm
potriva distrugerii enzimatice, 
durata sa de viață este mult 
mai mare decît a multor mate
riale considerate ca foarte rezis
tente, inclusiv oțelul, care poate 
fi corodat sau oxidat complet cu 
mult înainte ca îmbătrînirea lem
nului să fi început. Aceste re
zultate deschid noi perspective 
unui material de construcție a 
cărui istorie și întrebuințare se 
confundă cu începuturile istoriei 
lui homo sapiens.

P. J.



„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 7 SiMBATĂ 29 MAI 1971TELEGRAMĂ
HUSSEIN, regele Iordaniei, a trimis tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, o telegramă in care se 
spune :

Poporul iordanian mi se alătură în a exprima Excelenței 
Voastre recunoștința și mulțumirile noastre sincere pen
tru amabilul dumneavoastră mesaj de felicitare transmis cu 
ocazia aniversării zilei independenței Iordaniei.

Vă adresez, Excelență, cele mai bune urări de sănătate 
și fericire personală, de bunăstare și progres continuu na
țiunii Dumneavoastră.

• PRIN DECRET al Consiliului de Stat, tovarășul Petre ionesou a fost numit în funcția 
de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii So
cialiste România în Republica Cuba, în locul tovarășului Va- sHe Mușat, care a fost rechemat în centrala Ministerului A- facerilor Externe.

Discuțiile s-au desfășurat în- tr-o atmosferă caldă, prietenească.
La primiri a participat Dan Marțian, prinî-secretar al C.C. 

al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului.A fost prezent, de asemenea, dr. Klaus von Kameke, însărcinat cu afaceri ad-interim al R.F. a Germaniei la București,

CRONICA 
U. T. C.Ieri s-a înapoiat în Capitală delegația comună a C.C. al U.T.C. și U.A.S.R. compusă din Aurel I. Zăinescu, prim adjunct de șef de secție la C.C. al U.T.C., Constantin Jurcă, prim secretar al Comitetului județean Constanța al U.T.C. Kălmăn Pusztai, secretar al Consiliului Executiv al U.A.S.R., I- rina Holdevici, studentă, care, la invitația Federației Tineretului Partidului Muncii din Olanda a făcut o vizită în a- ceastă țară.La sosire pe aeroportul București-Otopeni au fost de față tovarășii Martin Krausz, adjunct de șef de secție la C.C. al U.T.C., Ana Maria Mănăilă, secretar al Consiliului Executiv ăl U.A.S.R., activiști.

SPORT

• PRIN DECRET al Consiliului de Stat, tovarășul Marin Mihai a fost numit în funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Republica Populară Polonă, în locul tovarășului Tiberiu Petrescu, care a fost rechemat în centrala Ministerului Afacerilor Externe.
• VINERI, 28 MAI A.G., Heinz Westphal, secretar de stat parlamentar la Ministerul Familiei, 

Tineretului și Sănătății din R.F. 
a Germaniei, a fost primit da tovarășul Leonte Răutu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri.

în aceeași zi, oaspetele a făcut o vizită la Marea Adunare Na
țională, unde a fost primit de tovarășul Ștefan Voitec, preșe
dinte al M.A.N.De asemenea, a avut o întrevedere cu tovarășul Ion Iliescu, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.

• LA INVITAȚIA Comitetului Național pentru Apărarea Păcii, între 17 și 27 mai ne-au vizitat țara delegații ale Comitetelor păcii din Australia, Brazilia, Cuba și Japonia.Oaspeții au avut întrevederi la Uniunea Ziariștilor, Institutul de studii sud-est europene, Facultatea de drept a Universității București, Comitetul de Radio și Televiziune, au fost primiți la Marea Adunare Națională și la Comitetul Național pentru Apărarea Păcii și au vizitat întreprinderi industriale și instituții sooial-culturale din București și din alte orașe ale țării.

țional al Femeilor, au făcut o vizită de prietenie în Republica Socialistă România.în timpul șederii în țara noastră, oaspetele au avut întrevederi la Consiliul Național al Femeilor, la Comitetul județean al femeilor Brașov și au vizitat u- nități economice și social-cultu- rale din București și din județul Brașov.

• VINERI SEARA au părăsit Capitala îndreptîndu-se spre patrie, Edith Erdei, președinta Consiliului Național al Femeilor din R. P. Ungară, membră a Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, deputată în Parlament, și Iu- dith Kovacs, membră a Comitetului Executiv al C.N.F.U., care, la invitația Consiliului Na-

In 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, numeroși bucureșteni.Amplasată într-una din cele mai atractive zone de agrement din Capitală, expoziția organizată pe o suprafață de 14 hectare, oferă vizitatorilor o încântătoare îmbinare de flori și verdeață, oglindind fantezia și ingeniozitatea grădinarilor bucureșteni, a lucrătorilor Direcției de drumuri și spații verzi, a administrației parcurilor care au colaborat ia realizarea expoziției.

Etapa la... 
ultima oră

O veste deloc plăcută pen
tru suporterii formației Stea
ua : Iordănescu — jucător
care bate cu amîndouă mîini- 
le la poarta echipei naționa
le î — s-a accidentat la Tira
na și recuperarea sa este 
foarte puțin probabilă pînă 
duminică, înaintea meciului 
cu Steagul roșu. Tricoul cu 
nr. 9 va fi încredințat, se 
pare, lui Dumitriu III.

LA RAPID — REINTRA 
DAN ȘI NASTURESCU

Mîine, la Cluj, Rapid va 
prezenta, în fața C.F.R.-ului 
din localitate, cea mai bună 
garnitură. Dan Coe și Năstu- 
rescu sînt complet restabiliți 
și antrenorul Marin Bărbules- 
cu i-a titularizat în „ll“-le de 
la care așteaptă un rezultat 
bun, care să permită menți
nerea în cursa pentru titlu.

• Antrenorul Traian Iones- 
cu nu are probleme în alcă
tuirea formației pentru me
ciul cu Petrolul. Fidel princi
piului „echipa care a cîștigat 
nu se schimbă", el ne-a anun
țat „ll“-le de duminică : Con- 
stantinescu — Cheran, Nun- 
welller III, Sandu Gabriel, 
Deleanu — Dinu, Radu Nun- 
welller — Sălceanu» Moldo
van, Dumitrache, Lucescu. 
Doru Popescu traversează o 
perioadă de criză și figurea
ză pe lista rezervelor.
• Politehnica Iași prezintă, 

azi, în întîlnirea cu Progre
sul, garnitura obișnuită. Să 
remarcăm totuși, reapariția 
fundașului central Viorel Stoi- 
cescu care și-a ispășdt pedeap
sa pronunțată de comisia de 
disciplină.
• Accidentat în meciul cu 

Dinamo București, Axente, 
conducătorul de joc al 
U.T.A.-ei, va fi înlocuit de 
Sima.
• Antrenorii P. Moldovea- 

nu și L. Colceriu nu vor o- 
pera nici o modificare în e- 
chipa aliniată duminica tre
cută la Ploiești. Notăm, cu 
titlu informativ, reintrarea... 
masorului Andrei Tudose ab
sent în ultima vreme și de la 
echipa națională și de la e- 
chipa de club.

D. V.

„Europenele" 

de popice pentru juniori

Reprezentanta
României 

lldico Szuszik — 
ciștigătoare

Spectatorii prezenți în tribuna 
cochetei arehe din Galați, au 
trăit, vineri, din nou, momente 
de supremă satisfacție. Compor- 
tîndUTge .e.x,c.©lgn.t în manșa a 
doua,; tînăra noastră sportivă 
JldițȚO Szuszik a repurtat un suc- 
oes de prestigiu ' cîștigînd titlul 
de campioană europeană. Cele 14 
sportive calificate în turneul fi
nal și-au disputat cu ardoare 
șansele, titlul de campioană fiind 
cunoscut abia după ultima bilă 
a principalei pretendente —• An
gelica Fischer (R.F.G.). De re- . 
marcat faptul că între primele 6 . 
clasate se află nu mai puțin de _• 
3 sportive din țara noastră. Iată . 
ordinea primelor clasate : locul 
I și campioană europeană — Tldi- 
co Szuszik (România — 808 p.d.); 
2. M. Bognar (Ungaria — 804 
p.d.)); 3. H. Pudewil (R.D.G. — 
801 p.d.); 4. M. Bordei (România 
— 800 p.d.) ; 5. V. Pintea (Româ
nia — 799 p.d.); 6. Angelica Fi
scher (R.F.G. — 798 p.d.).

In ultima zi a întrecerii, sîm- 
bătă 29 mai, va fi cunoscut cam
pionul european la băieți.

T. SIR1OPOL

PRONOSPORT

Dinamo-Petrolul 1
Steagul roșu-Steaua IX
C.F.R. Cluj-Rapid X
S. C. Bacău-Jiul 1
„U" Craiova-U.T.A. 1
F. c. Argeș-„U« Cluj 1
C.F.R. Timișoara-Farul 2x1
C.F.R. Pașcani-F.C. Galați IX
Ceahlăul-Sportul Stud. 2
Poli. Galați-A.S. Armata 
C.S.M. Reșița-Olimpia

IX

Oradea 1C.F.R. Arad-Minerui Anina 1
Gloria-Vagonul IX

(Urmare din pag. 2”) vetiștilor a crescut considerabil. Aceasta nu înseamnă că s-a e- 
puizat și fondul chestiunii, doar că în cuprinsul ei a apărut o chestiune nouă, firească, naveta. Apoi sînt localități în care numărul tinerilor este suficient 
de mare, chiar foarte mare, cu ajutorul cărora se»ț>oate alcătui un calendar sportiv, la nivelul 
fiecărei localități, cu caracter permanent, în care să figureze activități sportive cu caractpr de masă. Așa cum. organizațiile. U.T.C. din mediul sătesc furni
zează și în prezent participanți la competițiile inițiate la nivel județean sau chiar central, ar putea să aibă prin intermediul asociațiilor sportive pe care le 
dirijează, un calendar sportiv deschis tuturor tinerilor indiferent de locul lor de muncă.

— Cine să-1 facă, eu de la ju
deț ? ’

Replica ne-a azvîrlit tocmai în mijlocul situației reale. Pentru a verifica temeinicia opiniei, ne-am deplasat inițial prin ctteva mari întreprinderi din orașul Timișoara. Primul popas l-am făcut la Electro-Banat. Aici, din cei 1312 tineri . în vîrstă de pînă la 30 de ani, a- flăți în evidența serviciului personal în luna aprilie, 624 fac naveta. Mulți dintre ei, atunci cînd Comitetul U.T.C. din întreprindere organizează competiții sportive de masă (între secții, între ateliere etc.), renunță la tren în favoarea lor și merg cu trenul următor. Din cei peste 2 000 de navetiști exis- tenți la U.M.T., circa 800 sînt tineri. Ne-am notat și aici a- celeași lucruri referitoare la a- titudinea față de acțiunile sportive inițiate în uzină ca și Ia Electro-Banat. Răspundem, în continuare, la opinia interlocutorului nostru privind presupusa 

aversiune a navetiștilor față de sport, față de amenajarea bazelor sportive, față de faptul că oboseala îi împiedică să vină pe teren.Ionel Popa, sculer la Electro- Banat, face naveta la Beregsăul 
Mare, ajunge la ora 17, se culcă în mod curent după ora 21 : „După masă, circa 60 de tineri ne dăm jos în gară la Beregsău. Asociația sportivă Beregsana nu mai are nici minge de fotbal. Volei ? N-avem teren, nu se interesează nimeni să amenajeze terenuri sportive, deși Spațiu ar fi suficient în acest scop".

CÎND FACTORII DE... RĂSPUNDERE
Dumitru Lădaru, lăcătuș la aceeași întreprindere, din Ban- loc, ajunge acasă în jurul orei 18, se culcă tot după ora 21 : „Sîntem vreo 30 de tineri care facem naveta. Am avut asociație sportivă, echipă de fotbal, teren. Mie îmi place handbalul și fotbalul. Există loc unde ne-am putea amenaja o bază sportivă, dar n-are cine să o facă. în fiecare duminică ne adunăm pe izlaz și batem mingea".Opinii asemănătoare ne-au mai furnizat și alți tineri : Ion Glăvan, din Giulvăz, Dumitru Blasciuc, din Giarmata-Viî, Ștefan Norbert din Voiteni, toți muncitori la U.M.T. și alții. Notăm că am stat de vorbă pe a- ceastă temă, doar cu acei tineri care ajung acasă pînă la ora 18. Am subliniat la toți remarca, cu mici variațiuni ,,n-are cine să organizeze". Cînd le-am spus că organizației U.T.C. îi revine această sarcină, dădeau din umeri. De ce nu îi ceV ei înșiși? 

întrebarea a rămas, de asemenea, fără răspuns. Ne-am deplasat în cîteva localități învecinate să verificăm potențialul real existent. Ne-am convins că el există în stare latentă, sugrumat de o intolerabilă stare de 
inerție.Ea Giarmata, tovarășul președinte al Consiliului popular, Traian Meșter ne informează : din 2 800 de salariați în Timișoara, 480 sînt tineri. în 1955 a fost amenajată o bază sportivă de toată frumusețea, care în prezent, datorită lipsei de îngrijire de-a lungul anilor, s-a deteriorat. în prezent i se de

molează tribunele și celelalte instalații fiindcă nu mai prezintă siguranță. Sîntem informați, în schimb, că lîngă ștrand este în curs de amenajare un teren de handbal asfaltat, urmînd ca în viitor să se purceadă la reame- najarea bazei existente. In comună există o echipă de handbal în campionatul județean și o echipă de fotbal în campionatul sătesc — seria promoție. In ambele majoritatea componen- ților sînt navetiști. în afara sprijinului acordat acestora, nimeni n-a solicitat ajutorul necesar multiplicării competițiilor sportive pe plan local. Georgeta Lucaciu, secretara comitetului comunal U.T.G., care într-ade- văr, sprijină „cu ce poate" cele două echipe, nu ne furnizează nici un amănunt despre o eventuală redresare a mișcării sportive de masă. Aflăm din alte surse, de la tovarășul profesor Gheorghe Bărbosu, că asociația sportivă din localitate, cu cei vreo 300 de membri ai săi, s-a 

autodizolvat din lipsă de activitate. Nu mai au nici carnete, iar fostul președinte, — formal și azi pe această funcție — a încasat anul trecut vreo 2 000 de lei pe fînul din incinta bazei sportive, bani despre care cu toții se arată mirați unde ar putea fi. Am întîlnit aici și cîteva zvîcniri care, de s-ar fi continuat, s-ar fi putut constitui în ample manifestări sportive, din păcate repede abandonate din lipsă de interes. De pildă, o competiție sportivă între tinerii din diverse circumscripții, față de care s-a mani

festat un deosebit interes, dar cam atît.Ea Cărpiniș, o comună cu o populație de 8 700 locuitori și cu o producție globală, realizată îndeosebi din agricultură, de peste 100 milioane lei,, sînt circa 600 de tineri navetiști, .ne informează președintele consiliului popular, tov. Ion Durău. Cu toate acestea, organizația U.T.C. de aici, cu 530 de membri în evidență, în afara acțiunilor sportive inițiate de Comitetul județean U.T.C. și la care au participat și tinerii comunei — elevi îndeosebi — nu a putut să ne ofere ceva care să-i aparțină în exclusivitate deși există o bază sportivă. Elisabeta Justinian, secretara comitetului comunal U.T.C., recunoaște sincer : „Da, am putea face mai mult, dar ne lipsește experiența !“ In evidența organizației U.T.G. din orașul Deta figurea

ză 855 membri. în afara cîtor- va competiții prilejuite de diferite sărbători, mai toate susținute de elevii liceului, tovarășul profesor Ion Miuți, secretarul comitetului orășenesc U.T.C., nu ne poate spune mai nimic. Deși am întîlnit și aici încercări timide de a face mai mult, ele au rămas la această fază sau au fost abandonate fiindcă nimeni nu s-a îngrijit să le acorde un sprijin susținut. Cît de greu merg lucrurile o dovedește următorul fapt pe care l-am aflat de la același secretar. Anul a- cesta a fost amenajat un teren pentru tenis de cîmp prin muncă voluntar-patriotică. Dar nu joacă încă nimeni pe el din lipsă de plasă. Apoi încă nu s-a ajuns la un acord cine să-1 îngrijească.Iată, deci, că nu-i vorba de lipsa de interes, de adeziune a tinerilor din satele bănățene pentru sport, ci de altceva, și anume de inerția, de pasivitatea și lipsa de răspundere cu care înțeleg să-și îndeplinească un mandat, niște sarcini de mare importanță exact factorii de organizare a activității din acest domeniu — organele și organizațiile U.T.C. Explicînd aceasta prin forțarea unui argument fals — noua realitate intervenită în viața satelor din preajma marilor orașe, navetismul — precum s* existența bizară și atît de cronică a ideii preconcepute că la sate nu se poate face sport, ne aflăm în fața a- devăratei realități : o concepție și un sistem de muncă deficitare. Și toate acestea în pofida atîtor recomandări, clarificări și precizări, care au format unul dintre obiectivele prezente în dezbaterile Congresului al IX- lea al U.T.C.

Cine urmărește cît de cît ce se mai întîmplă prin divizia secundă, cine cunoaște cum arată clasamentele celor două serii în partea lor superioară și în subsolul lor întunecat să gîn- dească puțin la aceste partide ale ante-antepenultimei etape, programată mîine :ȘTIINȚA BACĂU — Metalul Tîrgoviște 5 METROM BRAȘOV— S. N. Oltenița ; Ceahlăul P. Neamț — SPORTUL STUDENȚESC ; POLITEHNICA GALAȚI— A.S.A. TG. MUREȘ; C.S.M. REȘIȚA — Olimpia Oradea ; Gloria Bistrița — VAGONUL ARAD ; Elecitroputere Craiova— U.M. TIMIȘOARA.Nu-i așa că aceste 7 partide ne conving că și „B"-ul arde ? Și arde al naibii, pentru că a- ceastă ultimă lună, este chemată să aprindă jarul în inimile a două echipe și a cîtorva mii de suporteri cîte or avea cele cafe vor promova în „A", dar șă și stingă tăciunii care mai pilpîie. în vinele alfor doua-- pretendente la titlu sau să ' sleiască-'- sîhgele celor patru teani'u'ri -ce vor .fi nevoite să-și ia SărsailăUa la spinare și să apuce cărările întortocheate ale „C"-ului.Dintre toate, două pot, la ora de față, să doarmă liniștite. Cri- șul Oradea — care, cu ce’e patr.u puncte avans, cu programul' ce i-a rămas și cu ascendentul moral ce-1 are asupra politehnicienilor timișoreni se poate considera cu un picior în prima divizie — și Flacăra Mo- reni, care s-a obișnuit cam de multișor cu gîndul retrogradării. In rest nu mai puțin de 8 teamuri — cele subliniate de noi cu verzale, mai sus —_ au insomnii. înmulțiți această cifră .— 8 — cu 18 (cîți jucători are fiecare), adunați antrenorii și conducătorii de club respectivi, adunați și cel puțin 80 000 de suporteri și veți afla cîte suflete suferă pînă la disperare și 

speră pînă la însuflețire în a- ceste săptămîni de foc. Acesta este aspectul spectaculos și frumos al situației. Lumea vede și presupune că, în aceste zile fierbinți, capete înfierbîntate lucrează la tot felul de mașinațiuni, țes ițe care de care mai colorate, implorînd dragostea de „frate", promițînd marea cu sarea, încercînd orice ca să iasă un 

Și „B“-Ui 
arde, 

nu-iasa?5punct-sau două acolo unde șansa hîrtiei ar indica numai un mare și rotund zero. Cît și ce este adevărat din tot ce se șoptește că se urzește nimeni nu știe și e puțin probabil că va ști vreodată. Stă însă în putința federației. a arbitrilor, a jucătorilor și antrenorilor de ia echipele din mijlocul clasamentului (scutite de emoțiile promovării și frigurile retrogradării) de a întreprinde ceea ce se poate întreprinde pentru a păstra curatul spirit al sportivității în toate confruntările, dar mai cu seamă în cele 7 inserate mai sus.
Federația a și început să ac

ționeze : a hotărît ca toate par

tidele de ,,B“ să înceapă 13 ; aceeași oră (17,30) și a delegat la partidele-cheie arbitri auto- . ritari și prestigioși, recunoscuțî că nu se pretează (C. Petrea la Galați, N. Rainea la Bacău. C. Ghiță la Piatra Neamț). Mai rămîne să asigure, la aceste în- tîlniri, dar și la altele, observatori federali pricepuți, atenți, . oameni onești și de opinie — pe care să te poți bizui la nevoie. Și mai rămîne — în sfîr- •. șit, dar nu în cele din urmă . — ca jucătorii și antrenorii de la echipele neinteresate direct să-și joace corect și sportiv șansa.Să fim bine înțeleși : nu facem groces de intenție nimănui, nu ănuim pe nimeni; mai mult ‘ chiar, avem deplină încredere în etica și seriozitatea unor antrenori ca Dragoș Cojocaru, Tiberiu Bone, Ion Motroc (și'ar mai putea fi citate și alte nume), oameni care atît ca sportivi .de frunte cît și ca cetățeni au fost și sînt distinși și apreciați de o lume întreagă. Avem încredere că. și elevii lo,r își vor asculta și urma profesorii, astfel în- cît. într-adevăr. chiar și în a- ceste dispute pe viață și pe moarte sâ învingă cel mai bun pe terenul de fotbal. Dar, pen- " tru a exclude orice eventualitate și, mai cu seamă, pentru a nu crea suspiciuni și comentarii — federația trebuie să sufle și în iaurt. Nu pentru că în anul de grație 1966 divizia „B“ a fost terenul unor lucrături cu ață albă (dezvăluite și recunoscute ulterior, dar prea tîrziu), nu pentru oft și zilele acestea au fost comentate și suspectate niște rezultate de pe la Ploiești, Cluj sau Bacău, ci pur și simplu pentru că așa-i stă bine unei federații : să sufle în iaurt, ca să nu regrete mai tîrziu !
G. MTTROI

Regia : GERALD THOMAS
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Prezentarea la Ambasada Republicii

Socialiste România de la Roma

a volumului:

„NICOLAE CEAUȘESCU: 
România pe drumul 

socialismului și ai luptei 
împotriva 

imperialismului"

NOTE DE DRUM DIN REPUBLICA POPULARĂ MONGOLĂ

ROMA 28. — Coresponden
tul Agerpres, Nicolae Puicea, 
transmite: La sediul Amba
sadei Republicii Socialiste Ro
mânia din Roma a avut loc 
vineri prezentarea volumului 
„Nicolae Ceaușescu : România 
pe drumul socialismului și al 
luptei împotriva imperialis
mului", apărut în aceste zile 
în principalele librării din ca
pitala Italiei.

Iacob Ionașcu. ambasadorul 
României la Roma, a salutat 
prezența unor membri ai 
corpului diplomatic și a unui 
mare număr de reprezentanți 
ai presei și radioteleviziunii. 
italiene.

Luînd cuvîntul, autorul pre
feței volumului, prof, univ. 
Carlo Salinari, a spus : „Edi
tura „II Calendario del Popolo“ 
a considerat oportun, și util 
să publice acest volum de ar
ticole și cuvîntări ale pre
ședintelui Ceaușescu, apreci- 
indu-1 ca o contribuție impor
tantă la discuțiile ce au loc în 
prezent în cadrul mișcării co

Lucrările Congresului 
al XlV-lea al P. C. 

din Cehoslovacia
Vineri, Ia Congresul Partidului Comunist din Cehoslovacia, au continuat discuțiile la i a- portul de activitate a C. C. al P.C.C., la raportul comisiei centrale de control și revizie, precum și la proiectul de directive. Delegații, conducători de instituții centrale, întreprinderi economice, 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 pentru
Vizita delegațieiP.C.R. 

la Karlovy Vary
în cursul dimineții de vineri, delegația Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Dumitru Popescu, membru al Comitetului Executiv, secretar al C. C. al P.C.R., care participă la lucrările celui de-al XlV-lea Congres al P.C.C., . a fost invitată să facă o vizită prietenească la Karlovy Vary.Delegația a fost însoțită de Ignac Rendec, ministru-preșe- dinte al Comitetului pentru prețuri, și de Miroslav Novotny, prim-secretar al Comitetului regional de partid al Cehiei de vest.La intrarea pe teritoriul Karlovy Vary, oaspeții români au fost întîmpinați și salutați călduros de reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat.La sediul Comitetului de partid raional a avut apoi loc o întîlnire prietenească între ae- legația Partidului Comunist Român și reprezentanți ai activului de partid raional.Primul se’ctetaf. a șalutat, în numele comuniștilor din regiunea Cehiei de vest, prezența delegației P.C.R. în această parte a țării, subliniind că vizita reflectă relațiile prietenești, de colaborare tovărășească, existente între cele două partide comuniste, între România și Cehoslovacia. El a înfățișat apoi aspecte ale activității organelor și organizațiilor de pârtia, precum și cele mai importante obiective economice, politice, sociale și culturale pe care actualul Congres al P.C.C. le pune în fața oamenilor muncii din această regiune a Cehoslovaciei.Tovarășul Dumitru Popescu a mulțumit pentru primirea călduroasă făcută membrilor delegației P.C.R și a arătat că prezența delegației române la Karlovy Vary, deși de scurtă durată, are menirea să întregească imaginea generală despre 

muniste și muncitorești inter
naționale. Culegerea de față 
ilustrează o poziție ce a trezit 
un mare ecou în Italia și în 
lume — în cercuri politice și 
gazetărești, ale opiniei publi
ce. Am publicat lucrările pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu 
pentru că personalitatea sa 
politică și revoluționară s-a 
impus de multă vreme și pen
tru că aduce o contribuție de 
prim ordin la soluționarea 
pozitivă a diferitelor probleme 
ce le ridică viața internațio
nală contemporană".

în continuare, Ion Popescu- 
Puțuri, directorul Institutului 
de Studii Istorice și Social-Po- 
litice de pe lîngă C.C. al 
P.C.R., a făcut o detaliată 
prezentare a volumului.

în încheierea manifestării, 
cei prezenți au vizitat standu
rile de cărți unde se află ex
puse volume cuprinzînd arti
cole și cuvîntări ale tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu-

perioada viitoare din documentele supuse spre dezbatere.Cel de-al XlV-lea Congres a fost salutat apoi de reprezentanți ai unor partide comuniste și muncitorești invitate la lucrări.în încheierea discuțiilor a luat cuvîntul Gustav Husak, prim- secretar al C.C. al P.C.C.Seara, în cinstea delegaților și a oaspeților de peste hotare a fost organizat un spectacol festiv. '

Cehoslovacia prietenă și în particular, despre acest oraș, a cărui celebritate ca centru bal- neo-climateric și curativ exprimă un profund mesaj de umanism. Conducătorul. delegației române, evocînd tradiția legăturilor de prietenie româno-ceho- slovace, a transmis din partea comuniștilor români un salut frățesc și urări de succes organizației regionale de partid, tuturor oamenilor muncii din a- ceastă 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 fericit al poporului.A fost apoi vizitată fabrica de sticlărie și porțelanuri ..Moser", una dintre întreprinderile cehoslovace de largă reputație internațională, în ale cărei produse, de înaltă calitate și frumusețe artistică, își găsesc materializare talentul și iscusința oamenilor muncii cehi și slovaci.însoțiți de directorul întreprinderii, Frantisek Kosler, oaspeții au vizitat unele secții ale fabricii, s-au întreținut prietenește cu muncitorii, care i-au salutat cu cordialitate, au dat o înaltă apreciere măiestriei a- cestora și au primit explicații asupra procesului de fabricație.într-una din sălile expoziției produselor fabrioii. a avut apoi Ioc o convorbire cu participarea cadrelor de conducere administrativă și de partid din întreprindere — convorbire ce a prilejuit încă o exprimare a sentimentelor reciproce de- trainică prietenie și frăție ințerna- ționalistă dintre muncitorii celor două țări socialiste, dintre comuniștii români și cehoslovaci.în continuare, au fost vizitate cîteva dintre băile termale care au dat faima universală a orașului Karlovy Vary.

R.P. CHINEZĂ : In comuna populară Kuochuang s-au obți
nut rezultate deosebite în creșterea producției agricole.

Încheierea rundei a patra a
TRATATIVELOR SALT. DE LA VIENA

în capitala Austriei s-a în
cheiat vineri cea de-a patra 
rundă a convorbirilor sovieto- 
americane privind limitarea 
înarmărilor strategice. Ca și 
în rundele precedente, desfă-- 
șurate alternativ la Helsinki 
și Viena, cele două delegații 
au fost conduse de Vladimir 
Semionov, adjunct al minis
trului afacerilor externe și 
Gerald Smith, directorul A- 
genției pentru controlul ar
mamentelor și înarmării-

După ședința de vineri a 
fost dat publicității un scurt 
comunicat în care se spune : 
„în cursul fazei de la Viena 
a convorbirilor sovieto-ameri- 
cane, desfășurate între 15 mar
tie și 28 mai, delegațiile 
U.R.S.S. și S.U.A. au continuat 
să examineze problemele le
gate de limitarea înarmărilor 
^tategice. în etapa finală, a 
avut loc un schimb de păreri

ECUADOR

SPERANȚE ȘI PETROL
De 18 luni liniștea jun

glei ecuadoriene a fost 
risipită de zbîrnîiful eli
copterelor și al avioane
lor ușoare care lansează 
în „infernul verde" căută
torii de petrol. Deja în 
jurul nurilor Napo și A- 
guarico, 5 000 de oameni 
sînt angajați în prospec
țiunile de petrol.Au fost improvizate două piste de aterizare și au început să fie tăiate drumuri în junglă. E- licppterele au rămas totuși mijloacele de transport cele mai sigure folosite de cele opt consor- ții petrolifere printre care „Texaco Gulf" și „Minas y Petro- leus del Ecuador".Descoperirea unui uriaș rezervor de petrol (între 5—10 miliarde barili) în partea de est a țării, Oriente, a înseninat considerabil perspectivele sumbre ale economiei ecuadoriene. Marile companii nord-americane aflate in dificultate în Chile, Bolivia și Peru dețin aici concesii importante și speră la cîștiguri considerabile într-un timp foarte scurt. Numai așa se pot explica investițiile uriașe prin care se întrec companiile străine. Astfel „Texaco Gulf" va termina în 1972 de construit o conductă în valoare de 300 milioane de dolari, de 318 mile lungime, tra- versînd Anzii la o înălțime de peste 4 300 metri. „Texaco Gulf“ se așteaptă să producă 400 000 barili pe zi, de 80 de ori mai mult decît produce singura companie anglo-ecuadoriană „Bur- niah Oii" în momentul de față, la Ancon, pe coasta de vest.Noul fenomen ecuadorian, petrolul, poate schimba fața țării dacă el ar fi exploatat rațional, în interesul național. După uncie aprecieri aproximative, exporturile ar putea crește de la 160 milioae dolari cît aduc vîn- zările de banane, cafea, cacao la 550 milioane dolari, în cazul folosirii petrolului ca valută forte.De la speranță la realitate e un drum lung care ar putea fi scurtat printr-o politică economică realistă. Unele măsuri întreprinse în direcția obținerii mijloacelor pentru finanțarea unor proiecte de dezvoltare economică, prin creșterea impozitelor asupra veniturilor oligarhiei comerciale din Guayaquil, au întîmpinat o opoziție acerbă, rebeliunea militară de la sfîrșitul lunii aprilie demonstrînd că în Ecuador reformele economice nu-și pot fa

în probleme care decurg din 
comunicatul publicat la 20 
mai cu privire Ia înțelegerea 
dintre guvernele U.RS.S. și 
S.U.A. asupra desfășurării ul
terioare a tratativelor S-a sta
bilit ca tratativele să fie re
luate la 8 iulie a.c. la Hel
sinki.

Delegațiile au exprimat gu
vernului Austriei recunoștință 
pentru ospitalitate și pentru 
crearea de condiții favorabile 
desfășurării convorbirilor"-

Imediat după încheierea ce
lei de-a patra runde SALT, 
șefii celor două delegații au 
fost primiți de președintele 
Austriei. Franz Jonas, care 
le-a transmis urări de succes 
în desfășurarea pe mai de
parte a negocierilor și și-a ex
primat speranța în obținerea 
unor rezultate pozitive pentru 
întreaga omenire iubitoare de 
pace.

ce loc decît foarte greu. La 22 iunie 1970, președintele țării, Velasco Ibarra a încercat să anihileze ostilitatea parlamentului, dizolvîndu-1 pe acesta și Curtea Supremă și asumîndu-și puteri depjine. De atunci au fost emise un număr impresionant de decrete prin care guvernul a desființat 700 de instituții autonome (unde se consuma 45 la sută din bugetul țării), înfiin- țînd în schimb ministere de resort, a centralizat sistemele de schimb monetar și a devalorizat cu 28 la sută moneda, sporind rezervele de schimb dar și... inflația. Măsurile limitate nu au avut rezultatele scontate așa în

eît Alonso Salgado, al cincilea ministru de finanțe în doi ani și jumătate, anunța o reducere de numai 29 milioane de sucri a deficitului bugetar în locul celor 2 500 milioane sperate pentru sfîrșitul anului 1970. Finanțele țării nu pot fi îndreptate și din cauza unui sistem de taxe antipopular la care nu vor să renunțe, însă, forțele conservatoare din țară — marii comercianți de banane, cacao, cafea și orez. Exporturile tradiționale de fructe tropicale nu mai poate fi considerat o sursă sigură de venituri pentru un stat cu aproape 7 milioane de locuitori. Totuși, în lipsa programelor de industrializare, exportul de banane mai reprezintă și astăzi 29 la sută din exporturi.

U
nul dintre economiștii care urmăresc îndeaproape randamentul termocentralei din Darhan îmi explică, cu u- șurința inginerilor în specialitate, parametrii tehnici de funcționare a celor patru mari turbine.— Numai de aici, sistemul energetic al țării dispune de 240 milioane Kw/h anual.Ne aflam în sala tablourilor de comandă ale uzinei și puteam urmări, pe panouri mari, fluxul curentului electric. La pupitru, dispeceri în halate albastre dirijează MW- ații Ia adrese precise, către beneficiarii din ce în ce mai numeroși aflați în rețeaua tot mai complexă a întreprinderilor industriale. Astăzi, Mongolia își adaugă în coloanele sale statistice, definitorii pentru un stat în continuă dezvoltare, consumuri sporite de la an Ia an de energie electrică.Mi se ofereau detalii despre integrarea eficientă în procesul practicii a celor 300 de muncitori de înaltă calificare și 70 de ingineri cîți numără în nomenclatorul ei termocentrala de la Darhan — cea mai mare unitate furnizoare de curent electric din Mongolia. Dar, Ia uri moment dat, am preferat să stărui în discuția noastră asupra unui subiect oarecum particular, legat direct de sentimentele pe care le încearcă cei mai mulți dintre tehnicienii de aici, absolvenți ai institutelor de învățămînt superior din Ulan-Bator : resimt ei, oare, existența unor diferențe în ritmul de viață al Darhanu- luî, față de ritmul de viață al capitalei țării ? Răspunsurile pe care le-am primit au fost elocvente pentru eforturile întreprinse de statul mongol al cărui obiectiv principal îl constituie înflorirea economică multilaterală a tuturor așezărilor.— Nu — mi s-a precizat — nu există diferențe...— Ați vizitat Ulan-Batorul. îmi spunea Baasan, inginerul șef al fabricii de cărămizi din siliciu de la Darhan și sîn- tcți acum oaspetele nostru. Ați observat, desigur, că în

Mircea Malita 
la Moscova

Ministrul învățămintului din 
Republica Socialistă România, 
Mircea Malița, aflat într-o vi
zită în U.R.S.S.. a avut vineri 
conv,orbiri cu M.A. Prokofiev, 
ministrul învățămintului de 
cultură generală, V.P. Eliutin, 
ministrul învățămintului supe
rior și mediu de specialitate, 
precum și cu A.A. Bulgakov, 
președintele comitetului de 
stat pentru învățămîntul teh
nic și profesional de pe lîngă 
Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S.

Lipsurile de tot felul se repercutează negativ asupra vieții ecuadoriene : prețurile au crescut numai la Guayaquil cu 10 la sută ; 74 la sută din populație are nevoie de locuințe sau de locuințe noi, dar numai 1 000 de case la prețuri mai mici au putut fi construite prin contracte garantate de stat; mortalitatea infantilă mai reprezintă și astăzi 90,5 la mie; numai 55 la sută din populația citadină și 0.7 la sută din cea de Ia sate dispun de sistem de canalizare; 60 la sută din serviciile medicale sînt concentrate la Quito și Guayaquil deși acolo trăiește numai 20 Ia sută din întreaga 

populație; 30 la sută din ecua- dorieni sînt analfabeți. Promovarea unor proiecte de progres economic se bazează actualmente exclusiv pe importantele descoperiri de petrol din Oriente, gaz metan lîngă Guayaquil și zăcăminte cuprifere în valea Chaucha.Din nefericire Ecuadorul traversează o perioadă de tensiune pe plan intern. Ultimele știri anunță că președintele Ecuadorului, Velasco Ibarra, a instituit controlul militar asupra provinciei. Carchi, situată în nordul țării, la granița cu Columbia, ca urmare a gravelor incidente înregistrate, în ultimele zile între forțele de ordine și populație.
DOINA TOPOR 

ambele orașe, ceea ce domină, ceea ce își pune amprenta specifică asupra vieții oamenilor este febrilitatea cu care, și unii și alții, construim. în urmă cu cîțiva ani în Darhan nu existau decît douăzeci sau treizeci de iurte și atîta tot. Astăzi lucrurile stau altfel. Nu numai din punctul de vedere al aplicării unui amplu program de e- dificare a întreprinderilor industriale cu contribuție însemnată la formarea venitului național — un combinat de confecții din piele, o fabrică de ciment, un complex care execută prefabricate și elemente pentru construcții,

ÎNTRE
ULAN-BATOR

Șl DARHAN
combinatul de prelucrare a lemnului, un mare combinat alimentar, rafinării, uzina de reparații, o întreprindere metalurgică, ci și în acela al a- plicării, pentru prima dată în țara noastră a unei concepții privind amplasarea u- nităților productive în zone care să se completeze din punct de vedere economic.
I

n adevăr, termocentrala de la Darhan își primește combustibilii necesari de la Șarîngol, un zăcămînt la suprafață, situat relativ în a- propiere, la 80 de kilometri mai spre vest. Spațiul dintre Darhan și Șarîngol, pășuni și platouri mărginite la mari depărtări de culmi muntoase,
Semnarea Tratatului

sovieto-egiptean
NIKOLAI PODGORNII, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., președintei? Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., care a întreprins în R.A.U. o vizită neoficială de prietenie, a părăsit vineri Cairo, plecînd spre patrie. în capitala R.A.U., Nikolai Podgornîi a avut convorbiri cu președintele Anwar Sadat, în urma cărora a fost dat publicității un comunicat comun și semnat Tratatul de prietenie și colaborare dintre U.R.S.S. și R.A.U. Tratatul subliniază că cele două părți vor dezvolta și vor întări și pe viitor relațiile de prietenie și colaborare multilaterală în domeniile politic, economic, tehni- co-științific, cultural și în alte domenii, pe baza principiilor respectării suveranității, integrității teritoriale, neamestecului în treburile interne, egalității în drepturi și avantajului reciproc. Ele vor colabora în mod strîns și multilateral pentru asigurarea condițiilor în vederea păstrării și dezvoltării în continuare ,a cuceririlor social- economice ale popoarelor, lor. U.R.S.S. și R.A.U., afirmă Tratatul, sînt hotărîte să depună eforturi îndreptate spre realizarea și asigurarea unei păciStandurile românești la expoziția internațională de tehnică pentru unitățile comerciale și de alimentație publică, „Intorgmaș", din Moscova, au fost vizitate vineri de N. K. Baibakov, vicepreședinte al Consiliului dc Miniștri, președintele Comitetului de Stat al planificării al U.R.S.S., și de V. N. Doe- nin, ministrul construcțiilor de mașini pentru industria ușoară și alimentară și de instrumente casnice al U.R.S.S

O. N.
La Congress- 

zentrum d i n 
Hofburgul vie- 
nez s-a deschis a 
cincea sesiune a 
Consiliului dez
voltării indus
triale, principa
lul organ di
rector al Or
ganizației Na
țiunilor Unite

pentru dezvoltarea industria
lă (O.N.U.D.I.). Consiliul (for
mat din reprezentanți ai 45 de 
state membre, aleși de Adu
narea Generală a O.N.U. pe 
termen de trei ani) are ca 
punct principal pe ordinea de 
zi a actualei sesiuni pregăti
rea Conferinței extraordinare 
a O.N.U.D.I. care se va des
fășura între 1 și 8 iunie în 
capitala austriacă și la lucră
rile căreia vor participa pen
tru prdm oară toate cele 137 
de state membre ale organi
zației.

O.N.U.D.I. și-a început exis
tența la 1 ianuarie 1967, ca 
organizație autonomă în ca
drul Națiunilor Unite, pentru 
promovarea și accelerarea 
procesului de industrializare 
a țărilor în curs de dezvol
tare și pentru coordona
rea activităților organismelor 
O.N.U. în domeniul dezvoltă
rii industriale. In exercitarea 
mandatului său, O.N.U.D.I. în
treprinde două tipuri funda
mentale de activități : „ope
raționale" — care reprezintă 
un ajutor acordat direct ță
rilor în curs de dezvoltare și 
„de susținere" — care cuprind 
studii orientate spre activita
tea și programele de cer
cetare. In categoria activi
tăților „operaționale" contribu
ția O.N.U.D.I. acoperă o vas
tă gamă de preocupări vizînd 
sprijinirea țărilor în curs de 
dezvoltare în variate dome
nii: crearea, funcționarea și 
gestiunea întreprinderilor in
dustriale (încurajînd, în spe
cial, investițiile interne), sta
bilirea de programe de dez- 

înfiorat de frumusețea singurătăților cosmice, discreditează noțiunile europeanului despre repere. Adeseori, întinderile imense acoperite de buruieni de stepă, pe care le leagănă și le face să foșnească vîntul, nu sînt însemnate de nici o.prezență. Nu se vede nici o potecă, nici o cale oricît de îngustă care sa mai fi fost bătută înaintea ta de altcineva. Pe văi largi, vecine cu pintenii unor versanți arizi, stîncoși, ochiul descoperă, atunci cînd se așteaptă frnai puțin, adăposturi pentru animale. Acest peisaj tulbu-

rător este populat de mari turme de animale, de vite, de oi, de herghelii de cai purtate din urmă de călăreți înde- mînăfteci. Contemplîndu-1 înțelegi mai exact specificul dezvoltării Mongoliei, asupra căreia și-au pus pecetea particularități istorice.Planurile de diversificare în continuare a economiei naționale prevăd amplificarea în perspectivă a ramurilor o- cupate cu prospectarea, exploatarea și prelucrarea resurselor minerale concomitent cu permanenta perfecționare a valorificării marilor rezerve de materii prime a- nimale prin crearea unor noi centre specializate, alături de

trainice și juste în Orientul A- propiat, în conformitate cu țelurile și principiile Cartei O.N.U.în cazul apariției unor situații Care ar crea, după părerea ambelor părți, o amenințare la adresa păcii sau ar încălca pacea, prevede Tratatul, ele vor lua fără întîrziere contact 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 acorduri corespunzătoare între ele. O asemenea colaborare va prevedea, în special, sprijinul și pregătirea personalului militar al R.A.U. în asimilarea armamentului și munițiilor livrate Republicii Arabe Unite în scopul întăririi capacității sale de apărare.Valabilitatea Tratatului este de 15 ani.
Pozifia Iugoslaviei in
problemele dezarmării

Referindu-se la poziția țării 
sale în problemele dezarmării, 
Dragoliub Vuița, purtătorul de 
cuvînt al Secretariatului de 
Stat pentru Afacerile Externe 
al R.S.F. Iugoslavia, a spus : 
„Iugoslavia a subliniat cu di
verse ocazii efectele negative 
ale cursei înarmărilor nuclea
re pentru securitatea și dez-

U. D. I.
voltare industrială și de pro
iecte specifice, formarea de 
cadre pentru industrie, solu
ționarea problemelor exploa
tării resurselor naturale, in
troducerea și utilizarea teh
nologiilor noi. In calitatea sa 
de organizație participantă la 
realizarea „Programului Na
țiunilor Unite pentru Dezvol
tare" (P.N.U.D.), O.N.U.D.I. e- 
xecută zeci de proiecte mari 
finanțate de acest program, 
furnizînd experți și echipa
ment. a doua categorie de 
activități — „de susținere" — 
cuprinde studii, cercetări, 
schimb de informații și for
marea de cadre. Numai în 
cursul anului trecut, au fost 
organizate peste 50 de cicluri 
de studii, colocvii și reuniuni 
de experți pe probleme im
portante ale dezvoltării in
dustriale în țările în curs de 
dezvoltare.

Apropiata Conferință extra
ordinară a O.N.U.D.I. are ca 
obiect promovarea cooperării 
internaționale în vederea ac
celerării proceselor de indus
trializare în țările în curs de 
dezvoltare. Un accent deose
bit va fi pus pe dezbaterea 
problemelor privind îmbună
tățirea raporturilor de schimb 
internaționale pentru țările în 
curs de dezvoltare, crearea 
de posibilități de export pen
tru industria acestor țări în 
țările dezvoltate, îmbunătăți
rea și accelerareai transferului 
de tehnică și tehnologie 
prin intermediul organismelor 
O.N.U.

România, care se numără 
printre statele care au spriji
nit activ creare?. O.N.U.D.I., 
aduce o contribuție plină de 
inițiativă la programele orga
nizației. Angajată ea însăși în
tr-un amplu proces de dezvol
tare economică, țara noastră 
împărtășește și sprijină efor
turile țărilor în curs de dez
voltare pentru accelerarea 
dezvoltării lor, pentru înfăp
tuirea năzuințelor lor de pro
gres.

Ulan-Bator, unde să se concentreze întreprinderi ale industriei ușoare — fabrici de încălțăminte, uzine pentru prelucrarea pieilor mari și mici, fabrici de lină pieptănată, de spălare a linii, de produse de galanterie din piele, de confecții. Combinatul complex industrial din Ulan-Bator reunește nouă a- semenea fabrici. înființat în 1932, el a început să producă doi ani mai tîrziu și de atunci a fost redimensionat în cîte- va rînduri îneît ceea ce ți se prezintă astăzi — hale luminoase, mașini și utilaje moderne, un flux tehnologic care ține seama de soluțiile tehnicii contemporane — explică cu prisosință /randamentul obținut. Sînt produse aici 1 200 000 perechi de încălțăminte pe an, zeci de sortimente din piele și de țesături fine din lină, o singură unitate a combinatului prelucrînd anual peste 2 milioane de piei.
P

untea care stabilește legături între Darhan și Ulan-Bator, care dă o- mogenitate modului de viață desfășurat atît în- tr-un oraș de provincie, cît și în capitală, se întemeiază pe influențele industrializării socialiste. U- lan-BatoruI, cu numeroasele sale întreprinderi așezate de-a lungul malurilor rîului care străbate orașul, nu este o replică, de dimensiuni extinse, a Darhanului, ci exemplul a ceea ce devin treptat așezările acestei țări întinse. Școlile, centrele de deservire, marile magazine, sălile de spectacole, nu fac decît să a- dauge, deopotrivă, noi trăsături acestei dezvoltări. De la Darhan la Ulan-Bator, de la Cioibalsan Ia Ulan-Bator ți se înfățișează prefacerile din viața Mongoliei la temelia cărora se află progresul industrial. MIRCEA TACCIU
Comunicat 

sovieto- 
canadianDupă cum informează agenția T.A.S.S., comunicatul cu privire la vizita în U.R.S.S. a primului ministru al Canadei. Pierre Elliott Trudeau, subliniază că guvernele celor două țări acordă o mare însemnătate destinderii și stabilității în Europa, conside- rind că „la aceasta ar contribui convocarea conferinței general- europene pentru problemele securității și colaborării, cu participarea tuturor statelor Europei, precum și Canadei și 

S.U.A.".Cele două părți își exprimă îngrijorarea față de încordarea existentă în Orientul Apropiat și se pronunță pentru continuarea misiunii lui Gunnar Jarring. Părțile își exprimă, de asemenea, îngrijorarea față de evoluția evenimentelor din Indochina.

voltarea economică a tuturor , 
țărilor. De aceea, considerăm ^ 
pozitiv orice pas care poate să 
însemne o reducere a acestei 
curse și care ar putea să des
chidă mai larg ușa procesului 
dezarmării generale și totale, 
în care sînt vital interesate nu 
numai marile puteri, ci și cele
lalte țări. Statele europene, a 
subliniat el. sînt cu atît mai 
interesate cu cît pe continent 
sînt concentrate importante 
forțe convenționale și nuclea
re, a căror limitare și reducer 
re ar avea un efect pozitiv 
nu numai asupra promovării 
colaborării și securității în Eu
ropa, ci și pe plan mai larg“.

Pescari cubanezi 
reținuți in S.U.A.La Havana s-a anunțat că o navă a pazei de coastă a S.U.A. a reținut în ziua de 27 mai opt pescari cubanezi, care pescuiau în marea deschisă, la 35 mile de Insulele Dry Tortugas. Conducerea flotei de pescuit cubaneze a denunțat acțiunea autorităților americane, ca „un act provocator. ilegal și absolut neîntemeiat", relatează agenția Prensa Latina.

Vecea social-politică a Skupștinei Federale a R.S.F. Iugoslavia a avizat favorabil proiectul de amendamente la Constituție și a adoptat proiectul de lege constituțională privind aplicarea lor — relatează agenția Taniug. Astfel, toate vecele Skupștinei Federale au avizat favorabil a- mendamentele.în cursul dezbaterilor, menționează agenția iugoslavă, a fost subliniat în mod deosebit faptul că, în cursul discuției publice și în cadrul organelor Skupștinei Federale, spiritul amendamentelor constituționale s-a bucurat de un sprijin fără rezerve.
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