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SINDICATELE, 
participante active 

la mobilizarea salariaților 
—pentru realizarea 
preșMinle/e Consiliului munici-

_ _ _ _ _  sarcinilor de plan
Adunările și conferințele sin

dicale pentru dări de seamă și 
■aJegeri, care s-au desfășurat re
cent în întreprinderi și insti
tuții. au constituit o afirmare 
plenară a democrației munci
torești, un prilej de mobilizare 
larqă a oamenilor muncii la 
înfăptuirea programului elabo
rat de partid, la realizarea an
gajamentelor în întrecerea so
cialistă care s-a declanșat în 
întreaga țară pentru depășirea 
planului de stat pe 1970.

Cei . peste 500 oameni al 
muncii, care au luat cuvîntul 
în cadrul celor 25 adunări și 
40 conferințe, au exprimat ho- 
tărîrea nestrămutată a colecti
velor de muncă din Valea Jiu
lui ca. prin valorificarea între
gului potențial uman și mate
rial de care dispun unitățile 
economice, să îndeplinească și 
să depășească sarcinile de plan 
pe anul 1970.

După cum se știe față de 
prc\ ederile anului trecut, mi
nerii Văii Jiului sînt chemați 
să extragă în plus 300 000 to
ne cărbune, ceea ce va ridica 
producția de cărbune din acest 
bazin la circa 8 milioane tone. 
Ritmul sporit de creștere al 
producției dc cărbune impune 
și darea în folosință a unui nu
măr sporit de obiective indus
triale miniere. La exploatări, la 
nivelul trimestrului I 1970, sint 
asigurate linia de front, dotarea 
tehnică materială, forța de 
muncă la care se mai adaugă 
experiența anilor trecuți și hăr
nicia minerilor.

în jurul acestor obiective 
majore, a deficiențelor care au 
frinat obținerea unor rezultate 
mai bune în anul 1969, a mă
surilor ce se impun a fi luate 
pentru preîntîmpinarea fenome
nelor care ar putea influența 
negativ activitatea economică 
și de producție în noul an de 
muncă, au discutat minerii in 
conferințele de dări de seamă 
șl aleqeri sindicale care au a- 
vut loc la exploatările miniere. 
Cei care au luat cuvîntul s-au 
străduit să ajute comitetele 
sindicatelor să-și îmbunătățeas
că stilul și metodele de muncă. 
Scrădeanu Petru de la Dilja, 
Hoqman Anqhel de la Vulcan, 
Topu7U Gheorghe de la Aninoa- 
sa, Roșitoru Vasile de la Lu- 
peni și alți mineri s-au referit 
in cuvîntul lor la necesitatea 
vitală de a se asigura condiții 
mai bune de muncă, de a se 
perfecționa continuu procesul 
de producție cît și la aprovizio
narea formațiilor de lucru, ți- 
nînd cont de faptul că cîștigul 
fiecărui salariat este în strînsă 
leqătură cu rezultatele pe care 
acesta le obține în producție.

Vorbitorii au subliniat faptul că 
cei care organizează si conduc 
producția trebuie să asigure 
din timp frontul de lucru cu 
cele necesare, în deplină con
cordanță cu sarcinile de plan 
ce trebuie realizate de fiecare 
muncitor, maistru și inginer. 
Inginerii Ciriperu Vasile, Po
pescu Ioan, Lăsat Ioan și alți 
șefi de exploatări au arătat în 
cuvîntul lor că este nevoie de 
o mai susținută muncă orga
nizatorică și politică din partea 
sindicatelor, pentru a ajuta 
muncitorii să înțeleagă avan
tajele noului sistem de salari
zare.

Mulți vorbitori au făcut pro
puneri concrete pentru îmbună
tățirea disciplinei sub toate 
aspectele ei, au subliniat posi
bilitățile de economisire a ma
terialului lemnos prin reduce
rea consumurilor specifice cu 
0,5—1 mc/1 000 tone cărbune 
extras. Propunerile au fost tre
cute în planurile de măsuri e- 
laborate de conferințe și adu
nări. Așa de pildă, angajamen
tul colectivului E.M. Lupeni 
prevede intensificarea muncii 
astfel îneît să crească timpul 
de lucru efectiv cu cel puțin 
0,5 la sută, iar prin folosirea 
mai judicioasă a materialului 
lemnos consumul specific să fie 
redus cu 0,5 la sută.

Legate de problema economii
lor au fost si propunerile tova
rășului Boloq loan, contabil șef 
la E.M. Lonea, care a arătat 
că prin recuperarea materialelor 
de susținere ce se află în sur
pări se pot realiza economii în 
valoare de 500 000 lei, iar prin 
îndeplinirea planului de fier 
vechi se pot realiza alte 700 000 
lei economii.

Multi mineri, o dată cu pro
punerile făcute, s-au angajat să 
dea cantități importante de 
cărbune peste plan. Așa spre 
exemplu Topuzu Gheorghe, mi
ner la Aninoasa a propus insta
larea unei mașini de reprofila
re a armăturilor metalice TH 
în subteran, pentru eliminarea 
timpului de transportare la su
prafață a acestor materiale. In 
continuare s-a angajat să ex- 
traqă peste plan 1 400 tone 
cărbune. Minerul Hoqman An-

vor trebui să extragă cu 50 000 
tone cărbune mai mult decit în 
anul 1969. Vorbitorii au accen
tuat holărirea colectivului mi
nei de a mobiliza toate forțele 
pentru creșterea productivității 
muncii, de a pune în evidență 
noi resurse de valorificare a 
rezervelor existente și au făcut 
propuneri în acest sens.

Conferința de la Vulcan a 
scos în evidență contribuția co
mitetului sindicatului la înfăp
tuirea măsurilor luate de con
ducerea minei cum ar fi : pu
nerea în funcțiune a abatajelor 
cu front scurt din stratul 13 
blocul 0, darea în folosință a 
stației de ventilatoare din blo
cul VII și IX. Au fost scoase 
în evidență și o seamă de nea
junsuri — lipsa unor transpor
toare cu raclele, piese de 
schimb, echipament de susține-

+ Continuare în pag. a 3 a

ghel de la E.M. Vulcan s-a an
gajat să dea peste plan in
cursul acestui an 1 600 tone
cărbune etc.

Delegații la conferința sin-
dicală a minei Lupeni au sub-
liniat posibilitățile ridicării ac
tivității minei la un nivel su
perior. După cum se știe mine
rii din Lupeni au extras în a- 
nul trecut 63 772 tone cărbune 
peste plan. în anul acesta ei

hi ziarul 
nostru 

de mîine
citi ti:

INDIVID, 
COLECTI
VITATE

• Personalitate și cul- 
teiră (dialog)

• Despre ușurința u- 
nui soț, egoismul u- 
nui tată, o „vilegia- 
turistă" și despre... 
GABRIELA

• Parazitismul social 
să fi stopat înainte 
de a nu fi prea tîr- 
ziu
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SPORT 
români 

rezultat 
în fața 
statului

• Rubrica 
„Tricolorii" 
au obținut un 
de egalitate 
campioanei
Rio Grande do Sul — 
Internazionale: Cei 22 
selecționabili brazili
eni; Echipa Perului va 
evolua în Europa în 
luna aprilie

ÂdunăB‘â generale ale salariaților

JALOANE Pe linia Bumbești-Livezeni

HAUE,

Dt PE
MIE
SMLE

spre realizarea 
sarcinilor stabilite

Se deschide cu hotărîre
Moment cardinal de o excep

țională însemnătate în jalona
rea întregii activități a colec
tivului de muncă, adunarea ge
nerală a reprezentanților sala
riaților de la mina Lonea a 
purtat pecetea unui puternic 
caracter de lucru. Și e firesc, 
în fața colectivului stau sarcini 
sporite în acest ultim an al 
cincinalului, iar realizarea aces
tora în condițiile exigențelor

impuse dc înnoirile prin care 
trece mina și de modernizarea 
ei, dc pătrunderea în profunzi
me cu exploatarea slratelor de 
cărbune, impun multă chibzuin
ță în luarea deciziilor de or
ganizare a întregului proces de 
producție în subteran și la su-

Iosif BALAN

CALEA

Părăsim berlinul șl, des- 
prinzlndu-ne de centura de 
asfalt ce Înconjoară capita
la. ne înscriem pe autostrada 
largă de beton, p, direcția 
sud-vesl. Băl rinul Hancke, șo
ferul, tace. Nu mă surprinde. 
De o săptămină și mal bine 
de cind batem drumurile Îm
preună, am incepul să-l cu
nosc. Pe jos — vesel șl vor
băreț. La volan — atent, ta
citurn. N ar circula neregle- 
mentar nici in deșert. Clnd 
il zorești, sau II ceri ceva ce 
contravine regulilor de clr-

Continuare in pag. a 3-a

RĂSPUNSUL
colectivului minei Lonea la chemarea la 

întrecere lansată de minerii de la Aninoasa
Reprezentanții salariaților E.M. Lonea, întruniți azi 

3 februarie 1970 iîi adunarea generală de dezbatere a 
sarcinilor de plan pe 1970 analbjînd posibilitățile de care 
dispunem, față de sarcinile de plan și angajamentele 
luate de colectivul nostru, primim cu deosebită satisfac
ție chemarea la 
ninoasa la care

extragerea a 
planificată ;
depășirea producției marfă cu 770 mii lei ; 
depășirea productivității planificate cu 4 tone/sala- 
riat/an ;
realizarea de economii la prețul de cost în valoare de 
500 mii lei, prin :
— reducerea consumului de energie (0,3 kWh/tonâ) = 

100 mii lei.
— reducerea consumului de lemn (1 mc/1 000 tone) — 

100 mii lei.
— depășirea productivității muncii cu 300 mii lei ; 

® reducerea cantității de cenușă cu 0,2 la
bunele livrat ;

O reducerea procentului de umiditate în 
0,1 la sută ;

• mărirea indicelui de folosire a timpului
1 la sută, față de realizările anului 1969 ; 

® obținerea de beneficii peste plan de 1 milion lei ; 
9 depășirea sarcinilor planificate la lucrările de inves

tiții cu 30 ml fizic iar valoric cu 70 mii lei, depășirea 
productivității valorice cu 6 000 lei pe salariat/an și 
obținerea de economii la prețul de cost de 300 mii 
lei ;

• darea în funcțiune a complexului puțului de aeraj și 
de materiale Valea Arsului cu 15 zile înainte de ter
men.

întrecere lansată de colectivul minei A- 
răspundem prin următoarele obiective : 
7 500 tone cărbune brut peste sarcina

sută in căr-

cărbune cu

de lucru cu

ELECTRIFICĂRII
Am avut zilele trecute satis

facția de a privi un tablou viu 
al întruchipării hotăririi, pa
siunii și voinței unui nucleu 
de oameni cu puternice tradi
ții de muncă — colectivul Șan
tierului nr. 17 construcții căi 
ferate care a dezbătut cifrele 
de plan pe 1970.

In sala de festivități de la 
Bănița (unde șantierul are u- 
nul din loturile sale), se adu
naseră într-una din ultimele 
seri ale săptăminii trecute peste 
200 de muncitori, ingineri și 
tehnicieni. Majoritatea veniseră 
dc pe marele șantier al Por
ților de Fier unde — în zona 
Orșovei și Gura Văii — și-au 
transpus priceperea și hărnicia 
in realizarea unor importante 
lucrări de construcții dc căi fe
rate.

Acum un an oamenii pe ca- 
rc-i ascultam la Bănița recent, 
începuseră să-și strămute for
țele — umane și materiale — 
de pe șantierul Porților de 
Fier, unde terminaseră lucră
rile, de-a lungul liniei ferate 
Tg. Jiu — Petroșani — Simeria, 
organizindu-se pe lungimea a- 
cestui traseu, de peste 130 km, 
in 7 loturi, împărțite fiecare in 
cîteva puncte de lucru și con
stituind astfel, toate loturile la 
un loc. Șantierul 17 construcții 
căi ferate.

Scopul activității constructo
rilor șantierului 17 e major — 
dc a executa lucrările de con- 
strucții-montaj aferente electri
ficării în cincinalul viitor a li
niei ferate Tg. Jiu — Petro
șani. Dc o importanță capitală 
pentru economia Văii Jiului, și 
a țării în ultimă instanță, acest 
rol, acesată menire a construc
torilor șantierului 17 în Valea 
Jiului incumbă o înaltă res
ponsabilitate a acestui colectiv.

Numai în acest an, măsura 
acestor „sarcini11 se exprimă în

lucrări ce vor trebui executate 
în valoare de peste 50 milioane 
lei. Nu e un lucru ușor. De
taliat, complet, analitic, prin 
prisma rezultatelor dc pînă a- 
cum, critic și autocritic s-au 
relevat nuanțat aspectele acti
vității și ale sarcinilor între
gului colectiv, al șantierului 
chiar în darea de seamă pre
zentată adunării generale a sa
lariaților de inginerul Radu Za- 
bulicâ, șeful șantierului.

„Analizînd sarcinile de pro
ducție pe anul 1970. conchidea 
șeful șantierului, am ajuns -la 
concluzia că in acest an vom 
putea executa și da in func
țiune peste sarcina planificată 
un număr de două stații sistema
tizate; prin luarea celor mai e- 
ficiente măsuri vom putea eco
nomisi 30 mc material lem
nos și 28 tone ciment prin fo
losirea agregatelor de calitate 
superioară precum și prin re
ducerea pierderilor admisibile; 
vom realiza o economie peste 
sarcina planificată de 370 mii 
lei. Desigur numai prin parti
ciparea cu simț de răspundere 
și conștiinciozitate a tuturor 
salariaților noștri, vom putea 
îndeplini aceste angajamente".

Au urmat discuțiile în adu
narea generală. Deschis, viu, cu

Ing. Ion MARGINEANU

♦ Continuare in pag. a l-a
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Sesiune 
de comunicări

Miine, ora 17, în clădirea 
Liceului Petroșani va avea 
loc o sesiune de comunicări, 
in cadrul subfilialei de știin
țe filologice.

Vor participa profesorii de 
limbă și literatură română și 
limbi moderne din munici
piul Petroșani.

Se prezintă lucrările „Mo
nografia folclorică a satului 
Răscoala" (referent Eana Pe
tru) și „Elemente lexicale 
dintr-un grai de pe Valea 
Mureșului" (referent Ironim 
Munteanu).

Cu P.K.Y. 7 
se pregătesc 
noi fronturi

In raionul I din zona a 
II-a a E. M. Lupeni, bri
gada lui Alexandru Mus
că a început zilele tre
cute lucrul. experimental cu 
combina de înaintări P.ICY.7.

Combina a fost introdusă 
în axul colector din blocul 
4, stratul 5, între orizontul 
440 și 400 pentru lucrările 
de pregătiri în vederea des
chiderii 
ploatate 
tul 5.

Deși
scontează a se obține, in pri
ma fază, viteze de înaintare 
de 8—9 ml zi.

de noi fronturi, ex- 
mecanizat, in stra-

roca este tare se

In perioada 1 februarie — 15 martie se vor desfășura 
și in municipiul nostru contractările pentru carne, lapte, 
lină etc. In scopul asigurării reușitei acestei acțiuni, la Con
siliul popular municipal au fost instruiți toți secretarii co
mitetelor executive ale consiliilor populare orășenești și 
comunale în legătură cu sarcinile ce le revin privind rea
lizarea fondului de stat de produse agroalimcntare pe în
treg municipiu precum și cu probleme privind elaborarea 
diferitelor acte normative ale consiliilor populare.

municipala
Constituirea Consiliului orășenesc 

Lupeni pentru muncă în rîndul elevilor
La Lupeni a fost constituit consiliul orășenesc pentru 

muncă in rîndul elevilor. La ședința de constituire au par
ticipat activiști ai U.T.C., cadre didactice și elevi. In ca
litate de președinte al consiliului orășenesc pentru muncă 
in rîndul elevilor a fost ales Aurel Bîrlea, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc Lupeni al U.T.C.

Expunere
Cu cîteva zile in urmă un mare număr de elevi ai Li

ceului din Lupeni s-au intilnit cu Ion Mireșteanu, activist 
al Comitetului județean U.T.C. Hunedoara, care a prezen
tat expunerea „Participarea României la organismele econo
mice internaționale". Evidentele calități ale expunerii au 
reținut atenția elevilor iar la sfîrșit au avut loc discuții 
aprinse, semn indubitabil că un asemenea gen de manifes
tări — interesant expuse — este așteptat și urmărit cu 
atenție.

cuta/ie, ifi răspunde 
riabil intr-un tel de esperan
to creat de el: „Nein, po
sibil bum!...“.

Mașina Înghite kilometru 
după kilometru. Peisaj mo
noton : panglica de beton a 
Autobahn-ului se derulează 
continuu și, din clnd in clnd, 
intrări și ieșiri din ea, savant 
buclate, precedate de multi
colore și riguroase semne de 
avertizare.

Trecerea peste Elba, intre 
Rosslau și Coswig, și ceva 
mai tirzlu peste Mulde, con
firmă intrarea noastră in 
„retorta tării". Așa spun cei 
de pe-aicF regiunii Halle și 
pe bună dreptate, deoarece 
ea reprezintă nucleul indus
triei chimice a R.D. Germa
ne. Pe un lerjloriu de aproa
pe 9 000 km2, cit are regiu
nea se desfășoară intr-o sal
bă gigantică cele mai nume
roase și mai importante u- 
zine chimice din (ară. Fabri
ca de acid sulfuric de la Cos
wig și uzina de produse a-

V. CHIȘU

O Continuare în pag a 4-a

LIFTUL
S-a anunțat că revizia liftului din blocul 11 de

3strada Vasile Roaită din Petroșani va dura între 
23 februarie. Mult ? Puțin ?

pe

CONTRACTĂRI
1
1
1
1
1
11
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1

1
1
1
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1
1
1
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1
1
1 11
1
1
1
1
1
1
1
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Au trecut doi ani in care, 
a trăit doar din mișcare, 
alergind In sus și-n jos 
cu folos, fără iolos, 
după cum se nimerea 
cel care-l solicita.
E drept că, din cind in clnd, 
se oprea din mers, plingind ) 
cite unul mal izbea, 
sănătatea-i zdruncina 
și pi na se întrema 
să ducea săptămina. 
lată insă că-ntr-o zi 
teama de-a se-mbolnăvi 
incurabil, l-a trecut, 
parcă-ar ti lost un făcui. 
Ci/iva meșteri pricepuji 
și de lifturi cam lemuli 
l-au blocat ca să-l trateze, 
oasele să-i întremeze. 
Că, de, i-obosit săi acu' 
de doi ani purtindu-și veacul. 
Asia nu-i mare problemă, 
tnsă-am rămas in dilemă, 
Cind am aflat cit va line 
revizia, că vezi bine, 
după-un calcul cu „temei? 
zile douăzeci și trei 
locatarii sini siliți 
să urce nestingherijl 
pin'la șapte, pin'la 2ece 
per-pedis, de-i poate-ntrece 
chiar și melcul, codobelcul; 
Asta-i frate tratamentul 
Asta-i cura, ăstu i leacul. 
Dacă nu-i în pas cu veacul 
Zică ce-o vrea fiecare 
Meșleru' e cel mai mare.

Bine frate, dar se poate 
Revizia-așa să .înoate" ? 
Că-n vreo două săptămini 
Alții iac zeci de mașini. 
De-ar li rachelă-aș mai crede, 
Da-i un biet de lift, bădie... 
Si-o revizie să fie 
Douăzeci și trei de zile 
Cred că-i cam grandomanie. 
N-ar fi rău ca cei In drept 
Să ia timpul mai de piept 
Că prea-i risipit oricum 
Păreri tir fi sfrins de pe drum.

ULISE
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PROIECT

Legea organizării și disciplinei muncii 
in unitățile socialiste de stat

Consiliul de Miniștri și Uniunea Generală a 
Sindicatelor din Republica Socialistă România 
au elaborat proiectul de lege cu privire Ia or
ganizarea și disciplina muncii în unitățile so
cialiste de stat.

In spiritul democrației socialiste ce caracte
rizează viața politică și socială a țării noastre, 
acest proiect de lege va fi supus unei ample

dezbateri publice în unități economice și insti
tuții de stat — în cadrul organizațiilor sindicale 
— astfel ca masele populare să-și poată aduce 
contribuția la definitivarea Iui.

Propunerile și sugestiile oamenilor muncii 
vor fi înaintate organelor sindicale locale și 
prin acestea Consiliului Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor.

Raporturile de muncă in uni
tățile de stal se întemeiază pe 
proprietaV a socialistă a întregu
lui popor asupra mijloacelor de 
producție. Naționalizare® princi
palelor mijloace de producție 
din iunie 1948 transformarea 
clasei muncitoare In clasă con» 
ducătoare a societății noastre, 
extinderea continuă a proprie
tății socialiste ca urmare a po
liticii statului do alocare a unei 
însemnate părți a venitului na
tional nentru reproducția 13r- 
qită, de dezvoltare rapidă șl 
multilaterală a economiei na
ționale, măsurile luate de par- 
lid și quvern pentru perfecțio
narea vieții sociale și adîncirea 
democrației socialiste, au schim
bat în mod esențial poziția oa- 
mmilor muncii în societate.

în R uublica Socialistă Ro- 
«nâni.i fiecare cetățean are 
dreptul $i posibilitatea de a des
fășura o activitate în orice do
meniu. economic, social sau 
cultural. potrivit proqătirii sale 
și nevoilor societății.

Oamenii muncii primesc drept 
retribuție o parte din venitul 
national destinată consumului, 
în Taport de cantitatea și cali
tatea muncii prestate; ei bene
ficiază totodată de fondurile 
materiale și bănești puse la dis
poziție de către stat, în folosul 
întreqului popor, pentru dezvol
tarea învătămîntului si culturii, 
ocrotirea sănătății publice, asl- 
ourări si asistentă socială

Oamenii muncii participă ne
mijlocit la elaborarea și în
făptuirea planurilor de produc
ție, a hotărîrilor privind or-

CAPITOLUL I

Obligațiile conducerilor 

de unități
ART. 1 T- Organele de con

ducere ale unităților socialiste 
de stat — din industrie, agri
cultură, construcții, transpor
turi, circulația mărfurilor, cerce
tare științifică și diD celelalte 
jamuri ale economiei — răs
pund in fața statului și a co
lectivelor de salariati din ca
drul acestora pentru organiza
rea judicioasă a întregii activi
tăți. pentru integritatea avutu
lui obștesc și buna gospodări
re a fondurilor materiale și bă
nești. pentru adoptarea măsu
rilor necesare în vederea înde
plinirii integrale și la timp a 
sarcinilor de plan, pentru res
pectarea principiilor și normelor 
disciplinei socialiste. Aceste or
gane au îndatorirea de a asigu
ra :

a) — fundamentarea temeini
că a proiectelor planurilor de 
producție și a planurilor de 
muncă, crearea tuturor condi
țiilor pentru realizarea acesto
ra. pentru creșterea productivi
tății muncii și a eficienței în
tregii activități;

b) . — organizarea științifică 
a producției și muncii prin sta
bilirea unei structuri organiza
torice rationale a unității, re
partizarea tuturor salariatilor 
pe locuri de muncă și precizarea 
atribuțiilor și răspunderilor lor, 
elaboiarea de norme de muncă 
fundamentate din punct de ve
dere tehnic, exercitarea unui 
control permanent și exigent a- 
supra modului do îndeplinire a 
s?- -nllor ;

c) — ap|icarea cuceririlor 
științei și tehnicii avansate, a 
îehnoloqiei și metodelor mc- 
dc-rne de lucru, utilizarea in
tensivă a mijloacelor de mun
că organizarea asistentei îeh- 
Bi>' în cadrul fiecărui schimb 
*r 'a toate locurile de muncă;

.:i — asimilarea in fabricație 
a unor produse cu carartpTislict 
-Hornoare. 'a nivelul perfor
manțelor atinse pe plan inter
național. ridicarea continuă a 
ca’ ta'iî produselor;

r) aprovizionarea la timp 
«i in bune condiții a tuturor 
sr cliilor și compartimentelor 
de lucru cu materii prime, ma
teriale, combustibil și energie, 
respectarea consumurilor nor- 
■aate de materiale;

f).  — folosirea rațională a 
forței de muncă, menținerea nu
mărului de salariati la nivelul 
strict necesar realizării sarcini
lor de plan, ridicarea calificării 
radrelcr, creșterea stabilității a- 
eestora, promovarea lor în ra
port cu preqatirea și meritele 
în muncă : nici un salariat nu 
poate fi scos din producție, în • 
afara deputatilor Marii Adunări 
Naționale în timpul sesiunilor 
sau a altor cazuri prevăzute oe 
lege, neadmitindu-se folosirea 
salariatilor in cadrul programu
lui de lucru pentru activități 

qanizarea și administrai ea uni
tăților socialiste ; ei îșl aleg re
prezentanți în organele de con
ducere colectivă ale unităților, 
dezbat în adunarea generală 
modul de realizare a sarcinilor 
și problemelor îmbunătățirii ac
tivității acestor unități. în dub
la lor calitate, de proprietari și 
producători. oamenii muncii 
poartă răspunderea în fața so
cietății atît pentru înfăptuirea 
obligațiilor personale de servi
ciu, cît și pentru contribuția 1« 
îndeplinirea sarcinilor ce revin 
unității în ansamblu in cadrul 
planului general de dezvoltare 
economică și social-culturală a 
țării, asigurarea ordinei și dis
ciplinei în producție, apărarea 
si întărirea proprietății socia
liste. Un rol important îl au 
sindicatele — ca organizații de 
masă ale oamenilor muncii — 
în dezvoltarea conștiinței aces
tora de proprietari ai mijloace
lor de producție, în creșterea 
răspunderii lor pentru buna or
ganizare și desfășurare a acti
vității unităților socialiste, în 
stimularea inițiativei și capaci
tății lor creatoare.

întărirea disciplinei în mun
că. perfectionarea organizării 
activității unităților socialiste 
contribuie la folosirea superioa
ră a potențialului material șl 
uman al tării, la mobilizarea 
maselor de oameni ai muncii 
pentru realizarea proqramului 
stabilit de partid pentru fău
rirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și trecerea 
la construirea comunismului în 
patria noastră.

nelegate de producție sau de 
obligațiile de serviciu;

g) . — îndeplinirea riguroasă 
e contractelor Încheiate de u- 
nitate cu privire la livrarea pro
duselor în termenele, sortimen
tele și de calitatea prevăzută, 
efectuarea în bune condiții a 
lucrărilor și serviciilor stabili
te, respectarea obligațiilor asu
mate de cooperare și colaborare 
cu alte unități;

h) . — examinarea cu atenție 
și luarea în considerare a tu
turor observațiilor critice, su
gestiilor și propunerilor de mă
suri formulate de salariații u- 
nității îd cadrul adunării gene
rale sau în alte împrejurări.

In funcție de profilul, speci
ficul și complexitatea sarcini
lor fiecărei unități, organul de 
conducere al acesteia întoc
mește regulamentul de organi
zare și funcționare, precum și 
— împreună cu comitetul sin
dicatului — regulamentul de 
ordine interioară, pe baza și 
în aplicarea prevederilor pre
zentei legi.

ART. 2. — Directorul asigură 
conducerea operativă a unită
ții, aducind la îndeplinire ho- 
tăririle organului de conducere 
colectivă și sarcinile stabilite 
de forul ierarhic superior. Con
ducătorul de unitate are dato
ria de a lua toate măsurile ne
cesare, m limita atribuțiilor 
sale și potrivit legii, pentru 
realizarea prevederilor de plan, 
buna organizare a producției, 
asigurarea unor condiții cores
punzătoare de muncă, îmbună
tățirea activității unității res
pective.

ART. 3 — In vederea bunei 
funcționări a unităților socia
liste, activitatea acestora se 
organizează pe secții și ateliere 
de producție, sectoare dc apro
vizionare, de desfacere și tran
sport. laboratoare, ateliere de 
întreținere, secții și sectoare 
de cercetare, servicii funcționale 
și alte compartimente.

Inginerii șefi, șefii dc secții 
și de ateliere, șefii de servi
cii, conducătorii tuturor com
partimentelor de muncă au 
datoria de a stabili din timp 
sarcinile ce revin colectivelor 
pe care le conduc sau coordo
nează. de a asigura asistența 
tehnică necesară, întărirea dis
ciplinei în muncă, elaborarea 
și aplicarea măsurilor tehnico- 
orgaDizatorîce în vederea înde
pliniri» integrale a planului și 
îmbunătățirii activității sectoa
relor respective.

Maiștrii au obligația de a 
conduce nemijlocit procesul de 
producție, de a asigura — pen
tru fiecare loc de muncă de 
care răspund — buna organi
zare a producției și a muncii, 

aprovizionarea cu materii prime 
materiale, acule și dispozitive, 
îndrumarea tehnică corespun
zătoare, folosirea și întreține

CAPITOLUL II

Drepturile 

și îndatoririle 

salariatilor
_*

ART. 4 — O dată cu anga
jarea într-o unitate socialistă 
de stat, salariații devin membri 
ai colectivului dc muncă al 
acesteia și beneficiază de ur
mătoarele drepturi :

a) salariu corespunzător can
tității și calității muncii depuse, 
sporuri de salariu pentru mun
ca prestată în condiții deosebite, 
precum și alte sporuri și indem
nizații prevăzute de lege :

b) repaus aăptăminal și con
cediu anual de odihnă plătit f

c) ajutoare materiale, în ca
drul asigurărilor sociale d® 
Btat, în caz de incapacitate tem
porară de muncă, maternitate, 
pentru îngrijirea copilului bol
nav, pentru refacerea și întă
rirea sănătății, pentru cazuri de 
deces în familie; asistență 
medicală gratuită și înlesniri 
In caz de trimiteri la tratament 
In stațiuni balneo-climaterice;

d) program de lucru redus, 
potrivit legii, dacă lucrează în 
condiții vătămătoare și pericu
loase sau dacă din motive de 
sănătate organele medicale pre
scriu un astfel de program ;

e) alocație de stat pentru co
pii, folosirea creșelor și gră
dinițelor de copii in condițiile 
legii ;

f) condiții corespunzătoare de 
protecție și securitate a muncii, 
precum și de măsuri speciale 
de ocrotire pentru femei și ti
neri ;

g) sprijin și înlesniri, în con
dițiile prevăzute de lege, pen
tru îmbunătățirea pregătirii 
profesionale ;

h) aleg și pot fi aleși în or
ganul colectiv de conducere al 
unității, își pot exprima păre
rea în orice problemă a activi
tății acesteia, participă la adu
narea generală a salariaților, 
se pot adresa organului dc con
ducere al unității cu propu
neri și sugestii, pot solicita să 
ia parte la ședințele organului 
colectiv de conducere atunci 
cînd se analizează munca sec
toarelor în care lucrează :

i) se pot adresa organului ie
rarhic superior sau organului 
de jurisdicția muncii, în cazul 
măsurilor pe care le consideră 
că aduc prejudicii intereselor 
unității sau unor drepturi per
sonale :

ij) beneficiază de înlesniri 
Ia obținerea unei locuințe pro
prietate de stat, precum și la 
obținerea creditelor pentru con
struirea unei locuințe perso
nale ;

CAPITOLUL Iii

încheierea contractului

de muncă, stabilirea 

vechimii neîntrerupte 

in aceeași unitate 
și a vechimii

neîntrerupte
ART. 6 — Contractul de mun

că se încheie în formă scrisă; 
el concretizează și completează, 
Jn măsura necesară, drepturile 
și obligațiile părților prevăzute 

rea mașinilor și utilajelor, 
respectarea ordinei, utilizarea 
judicioasă dc către fiecare sala
riat a timpului de lucru.

k) la încetarea activității ca 
salariat, din cauza unei inva
lidități sau la atingerea limi
tei de vîrstă, beneficiază de 
pensie, în condițiile legii.

ART. 5 — Salariații au dato
ria de a respecta ordinea și 
disciplina la locul de muncă, 
de a îndeplini toate sarcinile 
de serviciu ce le revin potri
vit legii, contractului colectiv 
și contractelor lor de muncă, 
regulamentului de organizare și 
funcționare a unității, regula
mentului de ordine interioară, 
precum și dispozițiilor privind 
desfășurarea activității în uni
tate.

îndatoririle generale ale sala- 
riaților sînt următoarele: .

a) . — respectarea programu
lui de lucru și folosirea inte
grală a timpului de muncă 
pentru îndeplinirea obligațiilor 
de serviciu;

b) . — însușirea și respectarea 
procesului tehnologic și de 
muncă stabilit, utilizarea insta
lațiilor la parametrii de func
ționare prevăzuți în documen
tația tehnică, folosirea inten
sivă a tuturor mijloacelor de 
muncă, utilizarea rațională a 
materiilor prime și materiale
lor ;

c) . — ridicarea necontenită 
a nivelului profesional in vede
rea realizării sarcinilor de plan, 
îmbunătățirii continue a cali
tății produselor și lucrărilor, 
creșterii productivității muncii f

d) . — respectarea normelor 
dc protecție a muncii, precum 
și a celor privind folosirea echi
pamentului de protecție și de 
lucru, prevenirea incendiilor 
sau a oricăror altor situații 
care ar putea pune în primejdie 
clădirile, instalațiile unității, 
ori viața, integritatea corporală 
sau sănătatea unor persoane ;

e) . — respectarea reglemen
tărilor privind păstrarea secre
tului de stat;

f) . — apărarea și buna gos
podărire a bunurilor proprieta
te socialistă, participarea acti
vă la analiza șl dezbaterea pro
blemelor generale ale activită
ții în unitate, în vederea con
tinuei îmbunătățiri a acesteia.

Salariații trebuie să aibă o 
comportare corectă, să promo
veze raporturi de întrajutorare 
cu toți membrii colectivului de 
lucru, să combată orice fel de 
manifestări necorespunzătoare, 
să acționeze în spiritul atitudi
nii comuniste față de muncă și 
societate.

in muncă
de lege și de contractul colec
tiv de muncă.

ART, 7 — Contractul de mun
că se încheie pe durată nede- 
ierminată; potrivit cu necesi

tățile, contrariul de muncă se 
poale încheia și pe durată de
terminată.

ART. 8 — Vechime neîntre
ruptă in aceeași unitate are sa
lariatul care a lucrat Jntr-o u- 
nilate, pe baza aceluiași con
tract de muncă încheiat pe du
rată nedeterminată.

Are, de asemenea, vechime 
neîntreruptă în aceeași unitate :

a) . — Salariatul cu contrar! 
pe durată n ©determinată care a 
lucrat în două sau mai multe 
unități, ca urmare a transfe
rării sale în interesul servi
ciului;

b) . — Salariatul cu contract 
de muncă pe durată determina
tă care a lucrat în fiecare an, 
în funcție de necesitățile ser
viciului, cel puțin 6 luni în a- 
ceeași unitate sau în unități 
diferite, unde a trecut în mod 
organizat, la indicația unui or
gan competent.

ART. 9 — Salariatul cu con
tract de muncă pe durată nc- 
determinată care s-a încadrai 
în termen de 90 zile de la înce
tarea motivului pentru care nu 
a mai lucrat beneficiază de ve
chime neîntreruptă în aceeași 
unitate în următoarele cazuri:

a) . — a fost trimis să urmeze 
o școală, un curs de calificare, 
de perfecționare sau de specia
lizare ;

b) . — a îndeplinit sarcini cu 
caracter permanent în cadrul 
organizațiilor obștești, cu apro
barea conducătorului organului 
competent;

c) . — a îndeplinit o funcție 
electivă, cu caracter de conti
nuitate, pentru care a primit 
salariu ;

d) . — a fost trimis să lucre
ze într-o organizație internațio
nală ;

e) . — a îndeplinit obligații 
militare sau a încetat activita
tea ca militar în cadrele per
manente sau ca personal mili
tarizat, in condițiile Decretului 
407 din 1958;

f) . — 1 s-a desfăcut contrac
tul de munca de către unitate 
din cauză că a lipsit mai mult 
de 3 luni de la serviciu, fiind 
în incapacitate temporară de 
muncă, constatată prin certificat 
medical;

g) . — a fost eliberat dinlr-o 
funcție pe care a ocupat-o ca 
urmare a numirii sale de că
tre organul superior competent;

li). — ’ s-a desfăcut contractul 
de muncă șl ulterior s-a stabi
lit de organele Competente că 
motivele care au stat la baza 
acestei măsuri au fost neînte
meiate ;

1) a încetat activitatea din 
cauza stării sănătății, constatat 
prin certificatul medical, care 
a făcut necesară schimbarea 
locului de muncă, în cazul cînd 
unitatea nu i-a putut oferi o 
altă muncă corespunzătoare;

j) a fost pensionat pentru in
validitate;

k) unul din soți îl urmează 
pe celălalt, care a fost trans
ferat în interesul serviciului 
sau mutat împreună ou unita
tea în altă localitate, a fost tri
mis în misiune permanentă în 
străinătate sau să lucreze în
tr-o organizație internațională.

CAPITOLUL IV

Recompense și sancțiuni
ART. 12. — Salariații care 

își îndeplinesc la timp și in bu
ne condiții sarcinile ce le re
vin și au o conduită ireproșa
bilă pot primi, potrivit dispo
zițiilor legale, următoarele re
compense ;

a) mulțumirea verbală sau in 
scris din partea organelor de 
conducere;

b) evidențierea în muncă;
c) înscrierea pe tabloul de 

onoare;
d) înscrierea în cartea de o- 

noare;
e) ordine, medalii, titluri de 

onoare, diplome de onoare, in
signe și titluri distinctive;

f) gratificați! și premii;
g) alte recompense, în bani 

sau în obiecte, excursii gratuite 
și alte asemenea, prevăzute în 
regulamentul de ordine interi
oară sau în contractul colectiv.

Recompensele prevăzute la 
lit. d și e, acordate salariatu
lui, vor fi înscrise în carnetul 
său dc muncă.

Pentru vechimea neîntreruptă 
în aceeași unitate, salariații pri
mesc un spor de salariu potri
vit legii. In raport de vechimea 
în muncă și de vechimea ne
întreruptă in muncă, salariații 
beneficiază, după caz, de creș
terea duratei concediului de o- 
dihnă, a ajutoarelor de boală 
și pentru maternitate, a pen
siilor. potrivit legii.

ART. 13. — încălcarea cu vi
novăție de către salariați a o- 
bligațiilor lor de muncă, inclu
siv a normelor de comporta
re, se sancționează, după caz, 
cu :

a) mustrare;
b) avertisment:
c) retragerea uneia sau mai 

multor gradații ori trepte de 
salarizare pe o perioadă de 
1—3 luni sau. în cazul celor 
încadrați cu salariul de bază, 
diminuarea acestuia cu 5—10 
la sută pe aceeași perioadă;

In aceleași condiții beneficia
ză dc vechimea neîntreruptă in 
aceeași unitate salariata care 
a încetat aclivitateo fiind gra
vidă sau pentru a-și crește un 
copil pină la împlinirea virstrj 
dc 7 ani.

Beneficiază do vechime ne
întreruptă in aceeași unitate 
salariatul căruia i s-a desfăcut 
contractul de muncă din cauza 
încetării activității unității, re
ducerii personalului sau rein
tegrării celui prevăzut la litera 
li, dacă s-a reîncadrat în mun
că în termen de 90 de zile de 
la data desfacerii contractului.

Prevederile de la Utcra a — 
f și de la alineatul 2 se aplică 
în cazul cînd salariatul s-a re
încadrat în aceeași unitate sau 
într-o altă unitate, dacă uni
tatea la care a lucrat confirmă 
în scris că nu îi este necesar.

ART. 10. — Se consideră că 
au vechime neîntreruptă în 
muncă următoarele categorii 
de salariați:

a) salariatul care sc află în 
una din situațiile prevăzute la 
ari. 8 și 9;

b) salariatul care s-n trans
ferat la cerere;

c) salariatul care a încetat 
activitatea și s-a reîncadrat in 
termen de 90 de zile în altă 
localitate, pentru a-și urma so
țul care arc locul dc muncă în 
acea localitate;

d) cel care s-a încadrat în
tr-o unitate de stat în termen 
de 90 de zile de la data ieșirii 
dintr-o cooperativă de produc
ție meșteșugărească în care a 
lucrat ca membru cooperator, 
sau dc Ia data încetării acti
vității ca salariat în aît loc 
de muncă decît într-o unitate 
socialistă.

ART. 11. — Transferul sala- 
riaților de la o unitate la alta 
are loc în următoarele situații i

a) transferul în interesul ser
viciului care se acordă — la 
cererea unității unde se trans
feră salariatul respectiv — de 
către conducerea unității de la 
care pleacă, cu aprobarea or
ganului ierarhic superior al a- 
cesteia.

In cazul transferului de la o 
instituție centrală sau de la o 
unitate cu statut de centrală 
este suficient acordul acesteia;

b) transferul la cererea sa
lariatului care se poate face 
numai cu acordul unității de la 
care pleacă și al unității unde 
se transferă în condiții bine 
justificate, cum ar fi apropie
rea de familie, trecerea într-o 
muncă corespunzătoare pregă
tirii sale, ocuparea unui post 
prin concurs.

Trecerea de la o unitate la 
alta prin actul de numire al 
organului superior competent 
constituie transfer tn interesul 
serviciului.

Salariatul trecut la o altă 
unitate ca efect al unei fuziuni 
sau absorbții, al divizării pa
trimoniului unității sau al des
prinderii unei părți din acesta 
se consideră, de asemenea, 
transferat în interesul servi
ciului.

d) retrogradarea in funcție 
sau în categorie — în cadrul 
aceleiași profesii — pe durată 
de 1, 2 sau 3 luni;

e) desfacerea disciplinară a 
contractului de muncă.

La stabilirea sancțiunii se va 
ține seama de cauzele și gra
vitatea faptei, împrejurările în 
care a fost săvîrșită, gradul de 
vinovăție a salariatului, dacă 
acesta a mai avut și alte aba
teri în trecut, precum și de 
urmările abaterii.

Sancțiunea disciplinară se a- 
plică numai după cercetarea 
prealabilă a faptei ce consti
tuie abatere, ascultarea salaria
tului și verificarea susținerilor 
făcute de acesta in apărare.

Sancțiunea disciplinară poate 
fi stabilită și va trebui să fie 
comunicată salariatului in cel 
mult 30 de zile de la data cînd 
cel în drept să o aplice a luat 
cunoștință de săvirșirea abate
rii; aplicarea sancțiunii nu se 
va putea face însă mai tîrziu 
de 6 luni de la data săvîrșirii 
abaterii.

ART. 14. — Sancțiunea disci
plinară se stabilește de orga
nul de conducere colectivă sau 
directorul unității.

Sancțiunile prevăzute la art. 
13, lit. a și b, pot fi de aseme
nea, aplicate de maiștri, precum 
și de șefii unor compartimente 
din unitate, potrivit regulamen
tului de ordine interioară.

Pentru salariații numiți de 
organul ierarhic superior, pre
cum și pentru cei încadrați cu 
aprobarea acestuia sau a orga
nului colectiv de conducere din 
unitatea respectivă, desfacerea 
contractului de muncă prevăzut 
la ari. 13 lit. o se poate face 
numai de aceste organe, sau, 
după caz. cu aprobarea lor.

ART. 15. Răspunderea pe
nală sau materială ori aplicarea 
unei măsuri de influen'nre oh- 
șteasi ă nu exclud răspunderea 
disciplinară pentru fapta sBvîr- 

șită, daoi prin aceasta s-ou 
încălcat și obligații dc muncă

In stabilirea sancțiunii disci
plinare prevăzute la art. 13 Iii. 
<. se va ține scama și dc faptul 
dacă pentru încălcarea îndato
ririi dc serviciu, s-a aplicat o 
«amendă.

ART. 16. In cazul în caro 
unitatea a făcut plingere penală 
Împotriva unui salariat sau 
acesta a fost trimis în judecată 
pentru fapte penale, incompa
tibile cu funcția deținută, con
ducerea unității îl va suspenda 
din funcție. In timpul suspen
dării, nu se plătesc drepturile 
de salariu.

ART. 17. — în cazul consta
tării nevinovăției salariatului 
sancționat conform ari. 13 sau 
suspendat din funcție potrivit 
ari. 16, acesta are dreptul la 
o despăgubire egală cu partea 
de salariu de care a fost lipsit. 
Dacă în perioada suspendării 
din funcție, cel s.ancționat a ocu
pat un alt post ca salariat, des
păgubirea se va diminua cu 
salariul primit în această pe
rioadă.

ART 18. — împotriva sanc
țiunii disciplinare cel sanc|ic,nat 
poate face plingere, în scris, 
în termen de 15 zile de la co
municarea sancțiunii.

Plînqerea, împotriva sancțiunii 
disciplinare se soluționează de 
cal re :

a) persoana care ocupă func
ția ierarhică imediat superioară 
celui care a aplicat sancțiunea;

bl organul colectiv de con
ducere, pentru sancțiunea apli
cată de conducătorul unității ;

c) organul ierarhic Imediat 
superior pentru sancțiunea apli
cată de organul colectiv de 
conducere al unității;

d) comisia do judecată, dacă 
sancțiunea constă în desfacerea 
disciplinară a contractului de 
muncă.

I-Iotărîrile date de cei prevă
zut» lit- a. S* c sînt de
finitive. împotriva hotărîrii date 
de comisiile de judecată, pre
văzute la lit. d, partea nemul
țumită poate face plîngere la 
judecătoria în a cărei rază te
ritorială funcționează comisia, 
în termen de 15 zile de la pro
nunțarea hotărîrii sau de la 
comunicare, dacă a lipsit de 
la pronunțare; hotărîrea jude
cătoriei este definitivă.

ART. 19. — Sancțiunea disci
plinară aplicată unui angajat

CAPITOLUL V

Regulamentul de ordine 

interioară și statutul 

disciplinar
ART. 23. — Regulamentul de 

ordine interioară — în între
prindere, organizație economică, 
instituție — se stabilește de că
tre conducerea unității, împre
ună cu comitetul sindicatului. 
El sc întocmește potrivit în
drumarului elaborat de Minis
terul Munci» și Consiliul Cen
tral al Uniunii Generale a Sin
dicatelor, pe baza prevederilor 
prezentei legi; îndrumarul va 
indica, pe baza prevederilor 
prezentei legi, și ce trebuie să 
cuprindă contractul de muncă 
în formă scrisă.

ART. 24. — Regulamentul de 
ordine interioară stabilește o- 
bligațiile unității și cele ale 
salariaților, cuprinde dispoziții 
referitoare la organizarea lu
crului în unitate, disciplina 
muncii, recompensele ce se pot 
acorda, modul de aplicare a 
sancțiunilor disciplinare și per

CAPITOLUL VI

Dispoziții finale
ART. 27. — îndrumarul pre

văzut la art 23 va fi întocmit 
fn termen de G0 zile de la data 
intrării in vigoare a prezentei 
legi.

Unitățile sînt obligate ca in 
termen de 6 luni de la aceeași 
dată să elaboreze noi regula
mente de ordine interioară. 
Ministerele și celelalte organe 
centrale vor asigura coordona
rea și controlul executării a- 
cestei sarcini.

ART. 28. — Dispozițiile pri
vitoare la regimul juridic al 
salariaților din unitățile socia
liste de stat se aplică in mod 
corespunzător și angajaților din 
organizațiile cooperatiste și ce
lelalte organizații obștești.

Se recomandă organizațiilor 
cooperatiste și celorlalte orga
nizații obștești, ca, pornind de 
la obiectivele și prevederile 
prezentei legi, să stabilească 
reglementări corespunzătoare cu 
privire la organizarea și dis
ciplina muncii în cadrul aces
tui organizații.

ARI 29. — Contr i<-: >1 de 
muncă io forniâ scrisă se va în

- cu excepția desfacerii con
tractului de muncă - se consi
deră a nu fi fost luată daci 
timp de un an de la executare® 
ei angajatul nu a mai s3vir:it 
o altă abatere.

înainte dc expirarea termenu
lui de un an, dar nu mai de
vreme de 6 Juni, de la data c- 
xeculării sancțiunii, conducăto
rul unității poale dispune, dn< 3 
angajatul nu a mai săvîrșit în 
acest interval nici o aba! e, 
avînd o bună comportare, ■ •» 
sancțiunea aplicată să fie con
siderată a nu fi fost luată.

ART. 20. — Dacă s-a constatat 
nevinovăția salariatului sanc

ționai, persoanele care cu rea 
credință au aplicat sau au de
terminat aplicarea unei sancți
uni disciplinare răspund disci
plinar, material .și, după raz. 
penal.

ART. 21. — Unitatea care 
trimite un salariat la o școală, 
curs dc perfecționare sau la 
specializare, cu scoatere din 
producție, sau organizează, po
trivit legii, cursuri de pregă
tire ori de ridicare a califică
rii la locul de muncă, va în
cheia cu salariatul respecți- >o 
act adițional la contrariu! de 
muncă. în care va trebui sâ se 
prevadă și următoarele:

a) obligația unității dc a su
porta parțial sau integral. »n 
condițiile legii, cheltuielile m n- 
tru instruirea salariatului:

b) îndatorirea salariatului de 
a lucra în unitatea respectivă 
cel puțin 3 ani de la termina
rea formei de instruire:

c) obligația salariatului -ca în 
cazul nerespectării îndatoririi 
prevăzute la lit. b să plătească 
o despăgubire reprezenlHd 
cheltuielile făcute de unitate 
sau alte organe pentru pregăti
rea lui profesională

Prevederile prezentului arti
col se aplică și salariaților tri
miși la specializare sau docu
mentare în străinătate.

ART. 22. — întreruperea e- 
chimii în muncă sau a vechi- 

, mii în aceeași unitate atrage, 
potrivit legii, diminuarea sau, 
după caz, pierderea unor drep
turi privind acordarea trepte
lor și gradațiilor, gratificațiilor, 
concediului de odihnă, ajutoa
relor materiale pentru incapa
citate temporară de muncă.

soanele care au dreptul de a 1© 
aplica.

ART. 25. — Regulamentul da 
ordine interioară se aplică tu
turor salariaților unității, pre
cum și celor care lucrează în 
unitate ca detașați.

Ucenicii care se pregătesc la 
locul de muncă, elevii și stu
denții care fac practică în u- 
nitate, precum și salariații — 
delegați, sînt datori să respecte 
regulile de disciplină de la lo
cul de muncă unde își desfă
șoară activitatea.

ART. 26. — In sectoarele in 
care natura activității impune 
instituirea unui regim de dis
ciplină specific, se întocmește 
un statut disciplinar de ătre 
organul central de resort. îm
preună cu comitetul uniunii 
sindicatului pe ramură, care se 
aprobă prin hotărire a Consi
liului de Miniștri.

cheia cu noii salariați potrivii 
îndrumarului prt-văzut la art. 
23 din prezenta lege.

Pentru ceilalți salariați, exis
tența contractului de muncă se 
poate dovedi prin orice mij
loace admise de lege.

ART. 30. — Dispozițiile legii 
de față intră în vigoare pe data 
de..........................  1970.

Vechimea neîntreruptă in u- 
ceeași unitate și vechimea ne
întreruptă in muncă se stabi
lesc, pentru perioada dinainte 
de........................ 1970, pe baza
reglementărilor anterioare mo
dificărilor aduse prin prezenta 
lege.

Plîngerile împotriva sancțiu
nilor disciplinare în curs de 
rezolvare la data intrării în 
vigoare a prezentei legi vor fi 
soluționate de organele compe
tente la care se găsesc pen
dinte.

ART. 31. — Pc data intrării 
in vigoare a prezentei legi se 
abrogă art. 17/5, art. 20, lit. e, 
art 24—26 inclusiv, art. 125. art. 
133 și art. 133/1 din Codul 
Muncii, precum și orice alte 
dispoziții contrare.
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Marginalii ia 

„DUȘMANUL 
«MEILOR*

„Hun pentru... turneu" Pro
babil. aș« a fost gîndît ’•peclo- 
rolul Estradei piteștene cu 
„Dușmanul femeilor", comedie 
muzicală de Virgil Stoenescu. 
Run pentru... orășelele dc 
provincie, cu public ..dezinte
resat’' nu numai de spectacole 
de avangardă dar și de... ade
vărata artă, cu un public al 
cărui gust înclină (încă se 
mai crede. cu consecvență, 
acest lucru) doar înspre diver
tisment, înspre comediile bu
levardiere de succes asigurat! 
Păcat I Păcat că secția de es
tradă a teatrului ,.Al. Davila" 
revine, la Petroșani, la scurt 
interval de timp, cu un spec
tacol prea ..subțire", neconsis- 
lent. vădind sărăcăcioasa fante
zie regizorală a lui Nac Cos- 
mescu. lipsit de scmnalabilc 
prezențe actoricești (prea dega
jau un iz de... amatorism pre
supușii „proziști" piteșteni !) 
noi muzicalo, un spectacol stro
pit parcă — din cap pinâ-n 
picioare — de clișee’ si vul
garități ’

Nu, să nu fim greșit înțeleși. 
Ku așteptam o piesă complexă, 
Cu dedesupturi filozofice. în 
vnsă. ininteligibile. Așteptam 
o autentică comedie muzicală, 
un spectacol popular, de largă 
audiență, cu multă vervă, rîs 
Ionic si joc echilibrat. fără 
grimasă. Așteptam, în prima 
si n ultima instanță, o bună 
interpretare. Poate greșim, in- 
froducînd in aceeași ..oală” a 
* Citărilor, un grup de ..estra- 
diști*. mai precis pretinzînd 
virtuți actoricești unor cîntăreți 
se»» membri ai corpului de ba
let

Dar. trăim in seco’ul vitezelor 
supersonice și sperăm că se 
va fi auzit și pe la Pitești 
despre acea complexitate ce
rința a tuturor celor ce apar 
in luminile rampei !

Dacă muzica lui V. Veselov- 
schi — nu în totalitate — s-a 
dovedit suficient do spontană, 
de plăcută, degajînd în sală 
valuri do prospețime și voioșie, 
dacă orchestra (conducerea 
muzicală : A. Ruduț) a slujit 
cu discreție și ..devotament" 
partitura compozitorului iar 
decorul arhitectului C. Damas- 
rhin a conferit unitate și pre
cizie spectacolului, echipa de 
interpreti (nu inserăm nici un 
nume, întrucit creații notabile 
n-au existat) a abordat textul 
(și-așa cu destule lacune. cu 
situații comice chinuite, con
duse cu puțin har), fără con
vingere. ca atare fără... rezul
tate.

TELEVIZIUNE
\I\ERI 27 FEBRUARIE

17,00 Deschiderea emisiunii.
17,20 Consullalii la fi/ii fi 

clasa a \II-n).
17,40 f ilm pentru elf \1 Di

gestia (Analorota - 
clasa a Xl-a).

18.00 Studioul pionierilor.
18,30 Campionatul mondial de

La cinema 
„7 Noiembrie"

Valea 
păpușilor 

hochei - grupa B 
(Bncuiești). S. U. A, 
Iugoslavia (repriza a
III-a).

19,15 Irlcjuriiiilul do seară.
i9,:Ui Artualilatoa in econo

mie.
19.40 Mai aveți o întrebare 7 

Emisiune de cultură ști
ințificii.

20.40 Antract Film artistic

FILME
. clROȘANI - 7 Noiembrie : Valeo Păpușilor (26 fe

bruarie — 1 martie); Republica : Tigrul (26 februarie — 1 
martie); PETRILA : Asasinatul s-a comis luni (25-27 fe
bruarie); LONEA - 7 Noiembrie : Inimă de mamă (26-28 
februarie); Minerul : Omul momentului (26 februarie — 1 
martie); ANINOASA : Omul care valora miliarde (26—27 
februarie) ; VULCAN : My Fair Lady (26 februarie - 1 
martie); LUPENI - Cultural : Viridiana (21 februarie - 1 
martie); Muncitoresc : Apele primăverii (26-28 februarie); 
URICANI : Căsătorie pripită (27-28 februarie).

„Cursa"
Urniore din pag. I

pe larg dezbătută dc. mai multi 
participant! la discuții o cons
tituie și calitatea serviciilor 
prestate de I.G.L. și I.G.C. Licâ 
Pândele. Toan Constantin, Ioan 
Lăncrăjan, Augustin Armeanu, 
Constantin Bendea, Dumitru 
Cornescu și alți vorbitori au 
formulat critici la adresa I.G.L. 
si I.G.C. cu privire la slaba ca
litate a serviciilor prestate. în- 
tr-adeyăr, încă nu e rezolvată 
satisfăcător problema încălzirii 
și livrării apei calde, iar o se
rie de reparații mici, dar ur
gente. se tărăgănează nepermls 
ele mult, soldîndu-se în cele din 
urmă cu degradări de bunuri 
din fondul locativ, cu pierderi 
sporite. Controalele inopinate 
efectuate la centralele termice 
de către membrii comitetului 
asociației de locatari au dez
văluit deseori o serie de nea-

do scurt metraj.
21,00 Campionatul mondial 

do hochei grupa B 
(Bin nrești). România 
Japonia (repriza <i HI a).

21.45 Preludiu In ediția 
lll-a Corbul do

a 
aur

Brașov —- România.
22,00 Telejurnalul de noapte.
22,10 Publicitate.
22.20 Cadran — emisiune de

m futilitate 
lli.

inlomaționa-

23,00 Închiderea 1iniisiunii.

pierderilor
\ adă de mai multă înjelegere 
și solicitudine lafă de cererile 
locatarilor, să lichideze mani
festările de formalism și super
ficialitate £U privire la execu
tarea unor servicii către popu
late. Dar nu trebuie să uităm 
nici optica deformată a unor 
cetățeni față de gospodărirea 
propriului lor spațiu locativ. La 
unele blocuri, pe casa scărilor 
se fură întrerupătoare, becuri 
și instalații electrice, se sparg 
geamuri la uși și uscătorii, se 
instalează antene prin spargerea 
izolației de pe acoperișuri. A- 
ceșlia nu înțeleg faptul simplu 
că iși fură singuri căciula. Pro
cedând astfel, cheltuielile pentru 
reparafii sporesc, dar sînt plă
tite, in ultimă instanță, tot din 
buzunarul locatarilor. Este ne
cesar ca la nivelul fiecărui co
mitet de bloc al locatarilor, o- 
pinia colectivă să-și spună cu
vin Iul. Cei care se fac vinovațl 
de degradarea sau înstrăinarea

Rezultatele etapei de zonă
Petroșaniul a găzduit, slnibă- 

,tă și duminică, etapa de zonă 
a campionatului republican de 
gimnastică rezervat elevilor din 
școlile generale. Și-ou disputat 
întîietatoa, individual și pe e- 
clilpe. (jlmnașll din 8 județe ale 
tării. Județul nostru a fost re
prezentat do elevi de la școli 
generale din Petroșani, Vulcan 
și l-Tunedoura, care s-Oti com
portai mulțumitor. Astfel, Ger
truda Reslinq, dc Ia Școală ge
nerală nr. 6 Petroșani, a ocu
pat locul 111 in clasamentul in
dividual In lele categoria a 
l!I-a, iar Nicolae Pușcașu, de 
la Școala generală nr. 5 Petro
șani — locul 5 la individual bă
ieți categoria a III-a. La indivi
dual foto >i băieți, categoria a
IV-a,  primele locuri au fost 
ocupate de reprezentanți ai ju
dețului Timiș, iar la individual 
fele categorio a III-a, titlul de

Tenis de masă
A

întrecerile
de la Rîmnicu Vîlcea

în zilele de 20—22 februarie 
a.c., sala dc sport a Școlii pro
fesionale din Rîmnicu Vîlcea, a 
găzduit etapa de zonă a cam
pionatului republican individual 
de tenis de masă rezervat se
niorilor. Și-au dat întîlnire 72 
de sportivi din județele Alba, 
Argeș, Caraș-Severin, Dolj, Hu
nedoara, Mehedinți, Olt, Teleor
man, Vîlcea. De remarcat că 
printre județele cil cea mai bu
nă participare s-a numărat și 
Hunedoara, reprezentată de 14 
sportivi dintre care 5 de la 
Constructorul Hunedoara, 5 de 
la Școala sportivă Petroșani șl 
cîte 2 de la Utilajul Petroșani 
și Viscoza Lupeni. Cil privește 
rezultatele obținute de sportivii 
Văii Jiului la această fază de 
zonă, ele n-au fost cele scon
tate. Este adevărat că valoarea 
participanților a fost ridicată și 
locurile secunde obținute de 
elevele de la Școala sportivă, 
Florentina și Ildiko Gvongyoși 
și Victoria Chînceșan sint ono
rabile. Iar dacă sorții nu lc-ar 
fi programat pe cele trei spe
ranțe ale noastre cu favoritele

GIMNASTICĂ

campioană pe zonă a revenit 
unei reprezentante a Aradului.

Cu (oale că la probele Indi
viduale, hunedorenH nu s-au si
tuat pe Jocuri fruntașe, pc echi
pe — alît la fete, cit și la 
băieți - ei au ocupat locurile 
secunde, fiind întrecuți doar de 
reprezentativele județului Ti
miș. Astfel, pe echipe băieți, 
ordinea primelor trei clasate 
este următoarea : 1) Timiș; 2) 
Hunedoara (Școala generală nr. 
1 Petroșani, profesoară Rozalia 
Pop),- :«) Caraș-Scvcrin. Pe e- 
chipe Ide, primele trei clasate 
sînt aceleași, cu sublinierea efi 
aici județul nostru a fost re
prezentat de echipa Școlii ge
nerale nr. 7 Hunedoara.

Ocupanții primelor patru lo
curi la individual, vor participa 
la faza finală pe țară.

D. G.

concursului, in primele jocuri, 
poale că rezultatele ar fi fosl 
altele pentru că pe parcursul 
fntîlnirilor, fetele noastre au 
evoluat din ce în ce mai bine. 
Trebuie avut însă In vedere șl 
faptul că majoritatea câștigă
toarelor grupelor se apropie de 
vîrsta senioarelor.

La băieți, cei 53 de concu- 
renți au fost repartizați în 8 
grupe. Dintre cei 6 reprezen
tanți din Valea Jiului, cea mai 
bună comportare a avut-o Ti- 
beriu Pîs, de la Utilajul Petro
șani. care a cîștigal 5 din cele 
6 partide disputate, situîndu-se 
pe locul secund în grupa a
V-a.  în finala grupei a V-a, Pîs 
a fost întrecut de tînărul Cor
nel Popovici do la Metalul Hu
nedoara. care a ocupat un me
ritat loc 3 în clasamentul final 
al concursului. Bine s-au com
portat și Nicolae Bădău de la 
Viscoza Lupeni și Euqen Gri- 
qor do la Utilajul Petroșani. 
Comportarea reprezentanților 
noștri anunță rezultate mai bu
ne în viilor.

Staicu BÂLOI

FOTBAL

CU CIADUL 
LA RETUR

Conllnuindu-si pregătirile 
in vederea reluării campio
natului diviziei C de fotbal, 
echipa studenților petroșdneni 
a susținui joi și duminică 
două meciuri de verificare in 
compania formațiilor Victoria 
Tg. Jiu și, respectiv, Metalur
gistul Sădii. Ambele intilnirl 
au fost susținute in deplasare 
și clșligale de $1 lin (a cu sco
rurile de 3—t și 3—0.

Pe Ungă \ iclorille in sine, 
trebuie subliniat jacul bun, 
de ansamblu, al lormaliei și, 
in -pccial, al înaintării care 
și-a creat multe la/c de qol 
dintre care fi au lost concre
tizate de către Marcu. Să fie 
dc hun augur acest început 
do redresare al jucătorului 
Marcu, principalul vîrl de' 
atac al lormaliei / De ase
menea, apărătorii au aplicai 
un bun marca/ la_ om, au co
laborat bine intre el, acope
rind cu succes terenul din 
lata porții, nelăsind în lelul 
acesta spatii de manevră ad
versarului.

fu cele doua jocuri amica
le. Slllnja a utilizat următoa
rea formație : Marincan, (Mar- 
linescu, Flora) -- Șlelănescu 
(Botoș) — Izvernari, Botoș, 
fȘlefânescu), Făgaș — Tismă- 
naru. $lit (Alexiuc) — Bălă- 
neanu. Marcu. Tugearu (P. 
Irimia), Malei

O mai mare poftă de joc 
și o mai bună siguranță au 
demonstrat Marincan. Izvcr- 
nari. BoTo*. Fă'im. Tismănaru, 
Marcu.

G. I.

POPOVICI CORNEL

In ofsaid
în urmă cu un an, Mihai 

Șercău părăsește Tirqoviștea 
și vine la Lupeni. Se dă drept 
mare fotbalist. Participă chiar 
la clteva antrenamente ale 
Minerului, iar la citeva me
ciuri face tușă. în timpul li
ber însă Mihai nu stă rezer
vă, joacă. Joacă teatru. O cu
noaște pe Maria Preslec, o 
„iubește", și „se transferă" in 
viața ei. Adică se căsătoresc. 
Legitim, nu doar așa... După 
un timp, ]a Consiliul popular 
orășenesc Lupeni sosește o 
adresă prin care se infor
mează că Șercău este căsă
torit legitim la Cîmpulung. 
Șertău a dat... în bară. Biga
mia se plătește, după cîte 
știm.

Bătrînete->

uitată
La cei 70 de ani ai. săi, 

Arghitan Țigan este părăsit 
de toti. Și în primul rînd de 
cei trei frați ai săi pe care el 
i-a ajutat atunci cînd vîrsta 
și sănătatea îi permiteau. 
Acum, bălrin și bolnav (este 
naralizat la amhele DÎcioare).
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O.N.t. Ședința Comitetului 
pentru dezarmare

GENEVA 26. — Luind cu- 
vintul in ședința dc joi a Co
mitetului pentru dezarmare, șe
ful delegației italiene, ambasa
dorul Roberto Caracciolo, a a- 
dresat guvernului francez un ți
pe) pentru a reconsidera posi
bilitatea de a-și relua locul in 
sinul Comitetului, alături de 
ceilalți membri. Referindu-se la 
negocierile bilaterale sovieto- 
americano asupra limitării ar
melor strategice, delegatul ita
lian și-a exprimat speranța că 
se va stabili un schimb de in
fluențe directe sau indirecte în
tre acestea și Comitetul pentru 
dezarmare de la Geneva. Ci
tind apoi declarațiile delegaților 
Mexicului și României in fa
voarea stabilirii unui program 
organic de dezarmare, vorbito
rul a relevat urgența unui a- 
semenea program, vizînd toate 
aspectele încetării cursei înar
mărilor și ale dezarmării ge
nerale și totale, sub control in

ternațional eficace. Ambasado
rul Caracciolo s-a ocupat apoi 
pe larg de Deceniul dezarmă
rii, insistînd asupra necesității 
unor realizări concrete și a i- 
naugurării fazei de dezarmare 
efectivă. El a sugerat reluarea 
discuțiilor asupra proiectului 
de tratat privind dezarmarea 
generală și totală prezentat de 
cei doi copreședinți ai Comite
tului în 1962 și caro a fost 
abandonat. In acest sens, vor
bitorul a propus constituirea 
unui grup de lucru care să 
examineze problema sau cău
tarea altor modalități, mai pu
țin oficiale. In încheiere, dele
gatul italian Și-a exprimat spe
ranța că se va putea ajunge 
la un acord cu privire la in
terzicerea totală a experiențe
lor nucleare, la interzicerea pro
ducției de materiale fisionabile 
în scopuri militare și la de
militarizarea teritoriilor subma
rine.

SOFIA 26. — Coresponden
tul Agerpres, Gh. leva, trans
mite : Primul secretar al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar. Todor Jivkov, 
a oferit un dineu in saloanele 
Comitetului Central al Parti
dului in cinstea reprezentanți
lor partidelor comuniste și 
muncitorești din țările socialis
te care au luat parte la intil- 
nirea ce a ovul loc la Sofia.

Au participat conducători de 
partid și de stat ai R. P. Bul
garia și oaspeții de peste ho
tare.

La dineu au luat parte to

varășul Paul Niculcscii-Mizil, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
I. Rădulescu, membru al C.C. 
al P.C.R., șeful secției de pro
pagandă a C.C. al P.C.R., Gh. 
Zaharia. director adjunct al In
stitutului dc studii istorice și 
social-politico de pe lingă C.C. 
al P.C.R.

In timpul dineului, Todor 
Jivkov a rostit un toast în cin
stea reprezentanților partidelor 
comuniste și muncitorești fră
țești.

Tratativele de la Roma în
vederea formării guvernului
ROMA 26. — Coresponden

tul Agerpres. N. Puicea, trans
mite ! Tratativele pentru recon
stituirea unui guvern cvadri- 
partit în Ttalia bat pasul pe 
loc. La sfîrșitul întîlnirii de 
miercuri scara, dintre premie
rul desemnat. Mariano Rumor, 
și delegațiile partidelor demo- 
crat-creștin, socialist, socialist- 
unitar și republican s-a anun
țat suspendarea convorbirilor 
pentru ca conducerile acestor 
partide să poată „reflecta asu
pra problemelor controversate". 
Divergențele se manifestă în
deosebi în legătură cu defini
tivarea programului economic 
al viitorului guvern, aplicarea 
formulei de centru-stînga la 
nivelul administrațiilor locale 
și problema divorțului, pusă din 
nou în discuție de P.D.C. în 
urma unei note a Vaticanului.

La ultima întrunire cvadri- 
partită, Mariano Rumor a con
firmat din nou valabilitatea

platformci-program, expusă în
că la prima sa întilnire cu 
delegațiile partidelor de cen
tru-stînga, făcind, totodată, bi
lanțul discuțiilor purtate pînă 
acum. Scoțînd în evidență pro
blemele asupra cărora nu s-a 
putut ajunge la un punct de 
vedere comun, primul ministru 
desemnat a sugerat modalități 
de înlăturare a divergențelor 
existente. Pînă în prezent nu se 
cunosc amănunte privind solu
țiile propuse de Rumor, dar
— imediat după expunerea sa
— Francesco de Martino, secre
tarul național al P.S.I., a pro
pus suspendarea tratativelor 
„pentru a informa Direcțiunea 
partidului asupra stadiului con
vorbirilor". „S-a ajuns la un 
punct, a spus el ziariștilor, în 
care se impune o analiză a si
tuației, în baza propunerilor 
lui Rumor și a poziției celor 
patru delegați".

LAOS

Forțele
Pathet lao 

au ocupat baza 
militară de la 

Mining Suni
VIENTIANE 26 (Agerpres). — 

Autoritățile militare din capi
tala Laosului, ciLule de agenți
ile dc presă, au confirmat că 
baza militară aeriană de la 
Muong Suoi a fost ocupată de 
tortele Pathet Lao. Această vic
torie a unităților Pathet Lao, la 
caro se adaugă cucerirea, la 
sfîrșitul săptămînii trecute, a 
importantei regiuni strategice 
cunoscute sub numele „Valea 
Ulcioarelor", le va permite aces
tora să controleze drumul stra
tegic nr. 7, care duce spre capi
tala regală de la Luang Pra- 
bang, situată la 150 km distanță.

în fata unei astfel de situa
ții. apreciată drept „gravă" de 
către autoritățile de la Vienti
ane, acestea au luat o serie de 
initiative menite să ducă la so
luționarea actualei crize. Ast
fel, miercuri dimineață, grupul 
parlamentar pentru aplicarea a- 
cordurilor de Geneva din 1962 
a (ost însărcinat .de către vice
președintele Adunării Naționale 
laoțiene, prințul Sopsaisana, cu 
„studierea posibilităților unei 
încetări a focului". O comisie 
a acestui grup se va ocupa de 
contactele diplomatice și va 
cere ambasadorilor țărilor inte
resate în problema laotiană de 
a face cunoscut părerile lor 
fată de evoluția situației din 
această tară. O a doua comisie 
va încerca să intre în contact 
cu toate formațiunile politice, 
(inclusiv cu reprezentanții par
tidului Neo Lao Haksat), pentru 
a cunoaște poziția fiecăreia.

Luptele din Vietnamul de sud
SAIGON 26 (Agerpres). — 

Un purtător de cuvînt militar 
american a declarat că noaptea 
trecută artileria Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului do sud a 
efectuat bombardamente asupra 
a 18 poziții strategice amerî- 
cano-saigoneze situate în di
ferite regiuni sud-vietnameze.

Purtătorul de cuvînt a preci
zat că cinci dintre aceste bom
bardamente au fost deosebit de 
puternice. Totodată agențiile 
de presă anunță că au fost în
registrate lupte în provinciile 
septentrionale ale Vietnamului 
de sud, precum și în Delta flu
viului Mekong, trupele ameri-

cano-saigoneze înregistrînd pier
deri importante.

)n același timp, comandamen
tul american a anunțat că 
avioane de tip „B-52" au efec
tuat 10 raiduri de bombarda
mente asupra unor poziții de
ținute de forțele patriotice în 
provincia Kontum, din zona 
Platourilor înalte.

ELVEȚIA : Val Gardena, gazda campionatelor mondiale 
de schi, și-a primit concurenții cu multă căldură. S-au făcut 
asidue pregătiri pentru a oferi spectatorilor și ziariștilor, con- 

/ diții cil mai bune de găzduire și transport.
IN TOTO : Un piedestal de zăpadă pe care a fost așezată 

emblema oficială a campionatelor, și un stîlp cu indicatoare 
pentru vizitatori.
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Intr-o ci înșorită de vară, cum numai la Saint-Tropez 
poți intilni, in pauza dintre două turnări (se lucra la fil
mul „Piscina"), Alain Delon, protagonistul, s-a 
Jacques Deray, regizorul:

— Știi Jacques, am o idee grozavă, truznet. 
spun...

La insistențele regizorului, Delon consimte 
nuie grozava idee : un film despre odiseea a doi gangsteri, 
protagoniști urmind să fie el și Belmondo.

Așa s-a născut filmul „Borsalino" pe care-l vor încheia 
in curind regizorul Jacques Deray și scenaristul Jean-Claude 
Carriere, așa s-a născut povestea, din timpul anilor ’30, a 
celor doi marsilieni, Siffredi (Delon) și Capella (Belmondo).

După părerea criticilor, „Borsalino" va fi filmul-șoc al 
anului '70; pentru prima dată se vor intilni pe ecran cele 
două stele de primă mărime ale cinematofrafiei contempo
rane — Alain Delon și Jean-Paul Belmondo.

Amindoi au aceeași virstă ; în stiluri diferite, atit unul 
cit și celălalt au devenit prezențe de neinlocuit, și în timp 
ce Alain Delon s-a impus printr-o ținută gravă și veșnic 
neliniștită, Belmondo este același personaj irezistibil și 
dezinvolt. La prima vedere nu s-ar putea pune semnul egal 
intre Delon și Belmondo, fiecare din ei posedind mitologii 
complet diferite. Și totuși. între Belmondo („Omul din 
Rio") și Delon („Samuraiul") există unele tangențe pe care 
le va dezvălui, pentru prima dată, filmul „Borsalino".

— La început, mărturisește Delon, Capella și Siffredi 
sint două prezențe vulnerabile. Trăiesc din expediente de 
la o săptămînă la alta Treptat, împinși de ' ' ‘ 
trăi, ies din anonimat.

— Treptat, completează Belmondo, cei 
prinși in capcana violenței. Reușita lor va 
trolul asupra întregului oraș. Unul dintre ei , *
este un violent. Celălalt (Alain), un ambițios...

— De ce n-ați turnat pînă acum împreună, au fost a- 
^altați cei doi, imediat după începerea turnărilor.

— Nu am așteptat decît ocazia, uu răspuns amindoi 
dintr-o dată. S-a încercat multă vreme să fim transformați 
in rivali. Absurd. Niciodată nu ne-am furat vreun rol. In 
viața cotidiană am fost întotdeauna in cele mai bune relații. 
Sintem aceeași promoție. Dar a lipsit totuși ocazia ca nu
mele noastre să apară pe același generic.

Revenind la fabulația filmului. „Borsalino" va fi pe 
lingă romanța unei prietenii și viziunea atmosferei proven
sale a anilor '30, frămintați, in special la Marsilia, de 
brutalitate și violență la cel mai înalt grad, de trafic de 
orice gen, de spargeri în plină zi, realități care n-au reușit 
decît in parte să supraviețuiască celui de-al doilea război 
mondial. Capella și Siffredi sint, in această atmosferă, 
intr-o frenetică căutare a fericirii, ieșită din comun; la 
început rivali, cei doi se împrietenesc și in cele din urmă 
vor merge împreună, evident, către pierzanie...

(AGERPRES)

adresat lui

Dar nu ți-o

să-i destăi-

dorința de a

doi se lasă 
însemna con- 
(respectiv eu)
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ÎN DISCURSUL ROSTIT LA 
ȘEDINȚA FESTIVA, prilejuită 
de aniversarea creării Uniunii 
generale a muncitorilor alge
rieni, președintele Houari 
Boumediene a reafirmat hotă- 
rîrea guvernului algerian de a 
persevera pe calea construirii 
unei societăți industrializate, 
moderne. Evocînd eforturile des
fășurate în vederea eliminării 
implantărilor economice străine 
pe teritoriu] țării, președintele 
s-a pronunțat în favoarea unor 
măsuri menite să „lichideze 
orice forme de exploatare, în 
Algeria, precum și disparitațile 
sociale și regionale".

NOUL GUVERN DIN UTTAR 
PRADESH — cel mai mare stat 
din India — a hotărît sa limi
teze la 30 de acri suprafața de 
pămînt aflată în proprietatea: 
unei familii. Prin aplicarea a- 
cestei măsuri, terenurile de 
care dispuneau marii latifun
diari vor fi distribuite țăranilor 
săraci sau celor fără păraint. 
Referindu-se la situația din 
Uttar Pradesh, ziar.ul „Times Of 
India" scrie că sute de mii de 
tăraui duc o existentă foarte 
grea în timp ce un număr de* 
familii foarte bogate dispun de 
întinse suprafețe de pămînt.

ATAȘATUL MILITAR AL 
AMBASADEI FILIPINELOR la 
Cairo a fost declarat persona 
non grata și invitat să pără
sească tara — a anunțat purtă
torul de cuvînt al guvernului 
R.A.U. El a precizat că atașatul 
militar filipinez a desfășurat 
activități îndreptate împotriva 
securității R.A.U.

•

GUVERNUL STATULUI IN
DIAN Kerala a hotărit să na
ționalizeze toate plantațiile de 
ceai care aparțin străinilor. So
cietățile străine, în special cele 
engleze, controlează în pre
zent peste 66 la sută din în
treaga suprafață de pămint cul
tivată cu ceai, realizînd pro
fituri însemnate din cultura și 
comercializarea ceaiului.

Mișcările seismice, înregis
trate de mai multe zile pe li
toralul orașului Napoli, con
tinuă provocînd o adevărată 
panică în rîndul populației 
locale. In stațiunea balneară 
Pozzuoli situația a devenit 
deosebit de gravă, iar popu
lația se află în stare de alar
mă ca urmare a formării u- 
nor mari cratere în regiunea 
zăcământului de sulf de la 
San Gennaro, localitate si
tuată în apropierea coastei 
napolitane. Joi dimineața, 
sute de locuitori din Pozzuoli 
și-au părăsit în grabă locu
ințele de frica unui eveni
ment imprevizibil. „Situația 
a devenit deosebit de îngri
jorătoare și dacă aceasta va 
continua vor trebui luate mă
suri radicale", a declarat un 
consilier municipal al ora
șului Pozzuoli.

SECRETARUL GENERAL AL 
ORGANIZAȚIEI NAȚIUNILOR 
UNITE, U THANT, a adresat 
miercuri un nou apel către ță
rile membre ale O.N.U., în care 
cere ca acestea să mărească 
contribuția financiară voluntară 
pentru menținerea Forțelor 
O.N.U. din Cipru. Deficitul fi
nanciar al acestor forte, al că
ror mandat va expira în luna 
iunie a.c., se va cifra la 
12 279 000 dolari.

în apel se arată că menține
rea acestor forte este indispen
sabilă pentru asigurarea păcii 
în Cipru, mai ales în această 
perioada cînd „tratativele cru
ciale" dintre cele două comu
nități sint in progres. Totodată, 
U Thant a menționai că Con
siliul de Securitate intenționează 
să prelungească mandatul For
țelor O.N.U. din Cipru.

STATELE UNITE au depla
sat războiul din Vietnam în 
Laos prin trimiterea dc forțe 
pentru sprijinirea trupelor gu
vernamentale — au declarat, 
potrivit agenției U.P.I., mai 
mul ți senatori americani. A- 
ceste declarații au fost făcute 
miercuri în dezbaterile din Se
nat, apreciate ca prima dezba
tere majoră din acest an cu 
privire la implicarea 'trupelor 
arhcricane in Laos.

Vizita președintelui Franței, 
Georges Pompidou, în S. U. A.

WASHINGTON 26 (Ager
pres). — După cuvin tarea ros
tită în fata camerelor reunite 
alo Congresului american, pre
ședintele Franței, Georges Pom
pidou, însoțit de principalii 
săi consilieri, a avut o între
vedere cu șeful diplomației a- 
mericane, William Rogers.

Referindu-se la problemele 
abordate cu această ocazie, pur
tătorul de cuvînt al Departa
mentului de Stat, Cari Bartch, 
a menționai că au fost expri

mate în primul rînd evoluția 
conflictului din Orientul Apro
piat, precum și o serie de pro
bleme europene. Cari Bartch a 
relevat că președintele francez 
și secretarul de stat american 
au efectuat un examen complet al 
eforturilor diplomatice depuse în 
vederea soluționării conflictu
lui dintre Israel și țările arabe. 
El a refuzat să răspundă între
bărilor ziariștilor dacă s-au 
manifestat divergente do vederi

in această chestiune între 
Washington și Paris. în ce pri
vește problemele europene, 
Bartch a subliniat că cei doi 
interlocutori și-au expus pe 
larg punctele lor de vedere în 
legătură cu viitorul Europei 
Occidentale.

După întrevederea cu Willjam 
Rogers. Pompidou a primit la 
reședința sa de la Blair House 
un grup de 24 parlamentari — 
republicani și democrat!.

Rhodesia va deveni „republică"
SALISBURY 26 (Agerpres). 

— Rhodesia va deveni „repu
blică" la miezul nopții de 3 
martie — a anunțat joi gu
vernul rasist de la Salisbury. 
In alunul oficializării acestui 
act — menționează comunica
tul — parlamentul va fi di
zolvat in vederea organizării

„alegerilor" generale șl va in
tra in vigoare noua „Consti
tuție".

Proclamarea „Republicii 
Rhodesia", la aproape cinci 
ani de la declarația unilate
rală de independență făcută 
de guvernul lan Smith, echi
valează cu ruperea ultimelor

legături formale cu Maroc 
Britanie.

După cum se știe, noua con
stituție elaborată de guvernul 
rasist de la Salisbury, cu sco
pul de a introduce apartheidul 
in Rhodesia, a fost supusă în 
vara anului trecut unui simu
lacru de referendum.

GUVERNUL GUYANEZ a in
format Consiliul de Securitate 
al O.N.U. asupra situației se
rioase create in urma atacuri
lor armate neprovocate din par
tea forțelor venezuelenc împo
triva teritoriului Guyanei — a 
anunțat miercuri seara ministrul 
de justiție, Shreedat Ramphal.

Comisia pentru energia ato
mică a S.U.A. a anunțat că, 
pe poligonul din statul Nevada 
a fost efectuată o explozie nu
cleară subterană, a șasea de la 
începutul anului.

Agenția Associated Press 
menționează că explozia a pro
vocat un ușor cutremur la Las 
Vegas, situat la 90 mile de 
poligon.

COMITETUL SPECIAL O.N.U. 
pentru cercetarea politicii de 
apartheid a guvernului Repu
blicii Sud-Africane a condamnat 
autoritățile sud-africane pentru 
rearestarea a 22 de africani 
după ce au fost disculpați de 
acuzațiile formulate împotriva 
lor pe baza așa-zisei „legi pen
tru combaterea terorismului". 
Comitetul, care a dat publicită
ții o declarație în acest sens, 
intenționează să ceară secreta
rului general al O.N.U., U 
Thant, să-și continue eforturile 
pentru punerea în libertate ne
condiționată a tuturor persoa
nelor deținute în Republica Sud- 
Af ricana pentru opoziția lor 
fată de politica de apartheid.

PUTERNICELE INUNDAȚII 
care s-au abătut asupra unor 
regiuni ale R. F. a Germaniei 
s-au soldat pînă în prezent .cu 
11 morți. Mii de hectare de 
pămînt arabil se află sub apă.

e
MIERCURI SEARA s-au în

cheiat in Camera Comunelor 
dezbaterile pc marginea Cărții 
albe guvernamentale în proble
ma aderării Angliei la Piața 
comună.

ÎNTR-O DECLARAȚIE PU
BLICATA ÎN ZIARUL „WA
SHINGTON POST", 124 de mi- 
litanți sindicali americani cer 
încetarea imediată a războiului 
din Vietnam și cheamă toți 
sindicaliștii din S.U.A. să ac
ționeze pentru retragerea neîn- 
tîrziată a forțelor americane 
din Vietnamul de sud. Autorii 
declarației, reprezentind 22 dc 
organizații sindicale, subliniază 
repercusiunile războiului asupra 
societății și economiei ameri
cane. mentionînd că atîta timp 
cit acesta continua, iar cheltu
ielile militare se ridică la zeci 
de miliarde de dolari, nu poate 
fi vorba dc o luptă eficientă 
împotriva inflației și de solu
ționare a unor probleme sociale 
majore din S.U.A.

In capitala Vietnamului de 
sud s-a anunțat că cinci mi
litari americani au fost in
culpați sub acuzația de ma
sacrare, la 19 februarie, a 
16 femei și copii sud-vietna- 
mezi dintr-un sat aflat la 
sud de Da Nang. Purtătorul 
de cuvînt, care a refuzak să 
dezvăluie numele celor incul
pați, precum și cel al loca
lității unde a avut loc ma
sacrul, a precizat numai că 
soldații fac parte din prima 
divizie a infanteriei marine 
americane. El a arătat, de a- 
semenea, că masacrul a fost 
descoperit în momentul în 
care o patrulă a infanteriei 
marine a găsit cadavrele ce
lor împușcați. Ancheta des
chisă de autoritățile militare 
a stabilit, pe rînd. vinovăția 
celor cinci.

UN TRAGIC ACCIDENT s a 
petrecut miercuri seara într-un 
apartament din Roma. Un leo
pard, ' considerat drept favori
tul familiei, și-a părăsit cușca 
instalată pe terasa apartamen
tului și s-a năpustit asupra în
grijitorului 4ui. Proprietarul a 
încercat să se salveze, împuș- 
cînd fiara, însă intervenția s-a 
dovedit a fi tardivă. Ca ur
mare a rănilor pricinuite da 
leopardul dezlănțuit, îngrijito
rul și-a pierdut viața.

PE SCURT-PE SCURT
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Rezultatele de ieri, 

la hochei
Campionatul mondial de ho

chei pe gheață (grupa B) a 
continuat joi, pe patinoarul ar
tificial din parcul „23 August". 
Peste 7 000 de spectatori au a- 
plaudat victoria selecționatei 
noastre in fața echipei Iugo
slaviei; Jucînd cu mai multă 
hotărîre m finalul partidei, ho- 
cheiștii români au terminat în
vingători cu scorul de 4—3 
(0—0, 1—1, 3—2).

In deschidere, echipa norve
giei a învins cu scorul de 4—2 
(2—1, 1—1, 1—0) echipa Elve
ției,
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