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IERI, ȘAHINȘAHUL IRANULUI, 
MOHAMMAD REZA PAHLAVI ARYAMEHR,

A VIZITA T CAPITALA
Vizita în țara noastră a Maies

tăților Lor Imperiale, Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr, Șahinșa- 
hul Iranului, și împărăteasa Farah, 
s-a desfășurat și în cea de-a doua 
zi sub semnul aceleiași primiri 
călduroase pe care populația Ca
pitalei le-a făcut-o încă de la so
sirea în București. S-a dat astfel 
expresie sentimentelor de prețuire 
față de înalții oaspeți, aprobării 
dep’ine a colaborării rodnice din
tre ele două popoare.

în cursul după-amiezii de sîm- 
bătă, _ Șahinșahul Iranului, îm
preună cu ministrul afacerilor ex
terne, Ardeshir Zahedi, și persoa
ne oficiale din suita sa, au făcut 
o vizită prin Capitala țării noas
tre, luînd cunoștință de realiză
rile urbanistice, edilitare, care au 
făcut din București un oraș mo
dern, cu personalitate arhitecto
nică distinctă.

înalții oaspeți au fost însoțiți 
de vicepreședintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, Emil Bodnaraș, de prima
rul general al Capitalei, Dumitru 
Popa, precum și de membrii mi
siunii române atașate pe lîngc 
Șahinșahul Iranului — Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliului de 
Stat, Pavel Silard, ambasadorul 
României la Teheran, general-lo- 
cotenent Constantin Popa, locții
tor al șefului Marelui Stat Major, 
Tudor Jianu, directorul Protoco
lului din Ministerul Afacerilor Ex- 

, terne.
Străbătînd artere principale ale 

Capitalei, împodobite cu steaguri 
românești și iraniene, coloana ofi
cială se îndreaptă prin Calea Vic
toriei și Bulevardul Republicii, 
spre cei mai modern cartier al 
municipiului — cartierul Titan.

De-a lungul traseului, în cartie
rul vizitat, mii de bucureșteni flu
tură stegulețe, salută cu căldură 
pe oaspeți, le urează un priete
nesc bun venit. Panorama acestui 
veri‘abil nou oraș — cartierul 
Titan — care se întinde pe a- 
proape 700 ha, locul clădirilor mo
deste de altădată fiind luat de 
blocuri zvelte, impunătoare, nu- 
mărînd circa 40 000 de aparta
mente, face o impresie deosebită 
oaspeților. La întretăierea bulevar
delor Baba Novac și Leontin Sălă- 
jan, în fața unui mare complex co
mercial, oaspeții fac un prim popas. 
O mare mulțime de oameni se află 
în întîmpinare. Fete în frumoase 
costume naționale oferă flori. Se aud 
aclamații, urări. în fața unei ma
chete reprezentînd complexul Ti
tan, arhitectul șef al Capitalei, Ti- 
beriu Ricci, dă explicații amănun
țite cu privire la dezvoltarea ur
banistică și arhitecturală a tînăru- 
lui cartier, prezintă perspectivele 
edilitare care îi vor adăuga noi 
frumuseți în beton și sticlă. înaltul 
oaspete iranian se interesează 
îndeaproape de acțiunile întreprin
se pentru sistematizarea Capitalei, 
de ritmul construcțiilor, de măsu
rile adoptate pentru a se asigura 
cartierului o ridicată funcționali
tate urbanistică, de gradul de con
fort al locuințelor, de modalitățile

In cartierul Titan din Capitala Foto : Gh. Vințilă
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prin care s-a asigurat aprovizio
narea cu apă și căldură a aparta
mentelor, de dezvoltarea rețelei 
comerciale și rezistența terenului. 
Se rostesc cuvinte de apreciere a- 
supra modului cum au fost rezol
vate multiplele probleme pe care 
le ridică înălțarea unui cartier 
nou, a concepției arhitecturale care 
a făcut ca sutele de blocuri să al
cătuiască un tot armonios, impre
sionant atît prin soluțiile estetice 
adoptate, cît și prin dimensiunile 
lui. „Priveliștea Bucureștiului, pe 
care am mai avut ocazia să-l vizi
tez, a cartierului dumneavoastră, 
mi se pare din ce în ce mai fru
moasă. Români: știu să construias
că bine. Remarc o creștere simți
toare a calității construcțiilor", a 
spus, printre altele, Șahinșahul 
Iranului. *

Din explicațiile primite se des
prinde faptul că, departe de a-și 
fi încheiat biografia, cartierul își 
va adăuga noi unități arhitectu
rale. De-a lungul unor bulevarde 
recent croite ș'i încă fără nume se 
ridică de la o lună la alta zvelte 
blocuri, cvartale întregi; în final

(Continuare în pag. a V-a)

în timpul convorbirilor oficiale

CONVORBIRI OFICIALE
Sîmbătă dimineața au avut loc, 

la Palatul Republicii, convorbiri o- 
ficiale între președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și 
Șahinșahul Iranului, Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr.

Din partea română au partici
pat Ion Gheorghe Maurer, preșe
dintele Consiliului de Miniștri, 
Emil Bodnaraș, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Cornel Bur
tică, ministrul comerțului exterior, 
George Macovescu, prim-adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
și Pavel Silard, ambasadorul Ro
mâniei la Teheran.

Din partea iraniană au partici
pat Ardeshir Zahedi, ministrul a- 
facerilor externe, Soltan Sananda- 
ji, ambasadorul Iranului la Bucu
rești, Homayoun Samii, ambasa
dor, director general în Ministe
rul Afacerilor Externe, și Ahmad 
Ardalan, șef de departament în 
Ministerul Afacerilor Externe.

In cadrul convorbirilor oficiale 
au fost abordate probleme privind 
relațiile dintre cele două state și 
posibilitățile de ridicare a acestora 
pe o treaptă superioară în viitor, 
precum și aspecte ale situației in
ternaționale actuale.

Cele două părți au dat o înaltă 
apreciere evoluției pozitive a le
găturilor statornicite între Româ
nia și Iran, între popoarele celor 
două țări. Convorbirile au scos în 
evidență, de asemenea, colabora
rea fructuoasă a celor două țări 
pe plan internațional, conlucrarea 
în cadrul diferitelor organisme in-

Spectacol de gală
Sîmbătă seara a avut loc la O- 

pera Română un spectacol de gală.
Apariția în loja oficială a Șa- 

hinșahului Iranului, Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr, cu soția, 
a președintelui Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, cu soția, a fost 
întîmpinată de asistență cu pu
ternice aplauze.

La spectacol au asistat Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bodnaraș, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe 
Pană, Gheorghe Rădulescu, Ilie 
Verdeț, Maxim Berghianu, Con
stantin Drăgan, Emil Drăgănescu, 
Petre Lupu, Manea Mănescu, Du
mitru Popa, Gheorghe Stoica, Va- 
sile Vîlcu, Iosif Banc, Petre Blajo- 
vici, Ion Iliescu, Ion Ioniță, cu so
țiile lor, precum și membri ai Con
siliului de Stat și ai guvernului, 
membrii suitei române atașate pe 
lîngă Maiestățile Lor Imperiale, 
conducători de instituții centrale, 
personalități ale vieții științifice și 
culturale, generali și ofițeri supe
riori, un numeros public.

Au luat parte ministrul afacerilor 
externe al Iranului, Ardeshir Za
hedi, și celelalte persoane oficiale 
care însoțesc pe suveranul Iranului 
în vizita sa în România.

Erau prezenți șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București, 
alți membri ai corpului diplomatic, 
ziariști români și străini.

înainte de începerea spectacolu-
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ternaționale în interesul consoli
dării păcii și al destinderii, hotărî- 
rea de a acționa și în viitor îm
preună pentru triumful idealurilor 
de pace și progres ale omenirii. 
S-a subliniat, de către ambele 
părți, necesitatea îmbunătățirii 
climatului politic în lume, în spi
ritul principiilor unanim recunos
cute ale dreptului internațional 
de respectare a suveranității și in
dependenței, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile interne.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă de prietenie și în- / 
țelegere reciprocă. (Agerpres) 

lui au fost intonate imnurile de 
stat ale celor două țări.

Programul artistic a cuprins pie
se corale și coregrafice, arii din o- 
pere, cîntece și dansuri populare 
românești. Și-au dat concursul an
samblul de balet și orchestra Ope
rei Române. Ansamblul Armatei, 
Ansamblul Uniunii Generale a Sin
dicatelor, corul de cameră „Madri
gal" al Conservatorului „Ciprian 
Porumbescu", precum și cunoscuți 
soliști vocali, instrumentiști și ba
lerini.

Spectacolul s-a bucurat de un 
frumos succes, artiștii fiind răs
plătiți de asistență cu aplauze re
petate.

Interpreților le-au fost oferite 
flori din partea Șahinșahului Mo
hammad Reza Pahlavi Aryamehr 
și a împărătesei Farah, precum și 
din partea președintelui Consiliu
lui de Stat, Nicolae Ceaușescu, și 
a soției, Elena Ceaușescu.

La sfîrșitul programului, înalți- 
lor oaspeți iranieni le-au fost pre
zentați realizatorii spectacolului și 
principalii interpreți. Cei doi șefi 
de stat, soțiile lor și celelalte ofi
cialități române și iraniene s-au 
întreținut cordial cu reprezentan
ții artei românești, pe care i-au 
felicitat călduros pentru înalta ți
nută artistică și măiestrie inter
pretativă.

(Agerpres)

Comitetului Central
al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceausescu5 ?

TELEGRAMA ADRESATĂ DE CĂTRE CONSILIUL 
UNIUNII NAȚIONALE A COOPERATIVELOR 

AGRICOLE DE PRODUCȚIE
Participanții la Plenara Consiliului Uniunii Naționale a Cooperati

velor Agricole de Producție, in numele întregii țărănimi, al specialiști
lor și celorlalți lucrători din cooperativele agricole, exprimă Comitetu
lui Central al Partidului Comunist Român, dumneavoastră personal, 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, sentimentele de profundă recunoș
tință și prețuire pentru preocuparea statornică și grija deosebită acor
date agriculturii, progresului ei cît mai rapid, ridicării necontenite a 
bunăstării țărănimii, a nivelului de civilizație al satelor patriei.

Plenara a dezbătut pe larg sarcinile ce revin agriculturii coopera
tiste din cele două programe naționale privind gospodărirea rațională a 
apelor, extinderea irigațiilor și a celorlalte lucrări de îmbunătățiri fun
ciare, precum și dezvoltarea în perspectivă a zootehniei, adoptate de 
Plenara C.C. al P.C.R. din martie 1970 și a stabilit măsuri care să asi
gure realizarea obiectivelor de o excepțională însemnătate cuprinse in 
aceste documente. Apreciind efortul material uriaș pe care il face sta
tul in scopul dezvoltării agriculturii, țărănimea cooperatistă este hotărită 
să folosească cît mai rațional ajutorul acordat, să participe activ, cu 
toate mijloacele de care dispune, la înfăptuirea amplului program elabo
rat de partid în vederea intensificării și modernizării producției agri
cole, dezvoltării economico-sociale a satului românesc.

Plenara noastră a avut loc la scurt timp după ce în numeroase zone 
ale țării calamitățile naturale au provocat pagube uriașe economiei, au 
inundat sute de așezări și întinse suprafețe de teren agricol. însuflețiți 
de exemplul eroic al clasei muncitoare, care s-a dovedit, și in aceste îm
prejurări grele, forța principală a societății noastre, locuitorii satelor au 
răspuns cu bărbăție și dirzenie chemării partidului de a-și înzeci efor
turile în munca de refacere, pentru a asigura dezvoltarea continuă a 
agriculturii. Apreciind inițiativa Uniunii județene Teleorman a coope
rativelor agricole de producție de a vinde statului însemnate cantități 
de produse peste cele contractate, toate uniunile județene s-au angajat 
să-și intensifice eforturile pentru a contribui la realizarea fondului cen
tral de stat, livrînd peste plan cantități suplimentare de produse agro- 
alimentare.

Participanții la Plenara Uniunii Naționale, dezbătînd sarcinile actua
le ce revin agriculturii cooperatiste, au stabilit un șir de măsuri menite 
să asigure îndeplinirea și depășirea planului de producție pe anul 1970.

Pentru membrii cooperativelor agricole, pentru toți locuitorii satelor 
constituie stimulente deosebit de puternice în creșterea producției vege
tale și animale recentele măsuri hotărite de partid și guvern privind 
îmbunătățirea prețurilor de cumpărare a unor produse agricole, acor
darea de prime pentru creșterea animalelor, degrevarea de impozite a 
materialelor, instalațiilor, utilajelor și mașinilor necesare sectorului

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Președintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, a primit 
pe ministrul afacerilor externe 

al Iranului, Ardeshir Zahedi
Un nou sprijin acordat României pentru înlăturarea 

urmărilor inundațiilor
Președintele Consiliului de Miniș

tri al Republicii Socialiste Româ
nia, Ion Gheorghe Maurer, a pri
mit sîmbătă dimineață pe minis
trul afacerilor externe al Iranului, 
Ardeshir Zahedi.

Exprimînd, din partea Maiestății 
Sale Imperiale, Șahinșahul Iranu
lui, Mohammad Reza Pahlavi Ary
amehr, a guvernului și a poporului 
iranian, sentimente de compasiu
ne și solidaritate cu poporul ro
mân față de calamitățile naturale 
ce s-au abătut în această primă
vară asupra țării noastre, ministrul 
de externe al Iranului a înmînat 
președintelui Consiliului de Miniș
tri un cec în valoare de 50 000 do
lari S.U.A. pentru acțiunile de aju
torare a sinistraților și de reface

0 contribuție utilă 
la dezvoltarea relațiilor dintre J
România si R. F. a Germaniei,1 1 

la îmbunătățirea climatului 
politic in EuropaS-a încheiat vizita făcută în Republica Federală a Germaniei de către președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, la invitația cancelarului federal Willy Brandt, în presa de ieri publicîndu-se comunicatul comun cu privire la vizită.Prin întreaga sa desfășurare, prin cordialitatea primirii, prin spiritul constructiv, de realism și comprehensiune reciprocă, ce a caracterizat convorbirile între cei doi șefi de guverne, între reprezentanți ai economiei, științei și culturii din cele două țări, această vizită se înscrie ca o manifestare importantă în dezvoltarea relațiilor dintre Republica Socialistă România și Republica Federală a Germaniei, ca o contribuție utilă în direcția îmbunătățirii climatului politic pe continentul nostru, răspun- zînd astfel intereselor ambelor popoare, precum și ale tuturor popoarelor europene, ale păcii și colaborării internaționale. încă o dată s-a putut verifica utilitatea schimburilor de vederi directe care permit ca, în pofida unor deosebiri de idei sau concepții, să se ajungă la o cunoaștere mai bună a pozițiilor fiecărei părți, să se finalizeze mai bine posibilitățile existente și să se exploreze noi posibilități de dezvoltare a colaborării bilaterale. 

re a zonelor care au avut de su
ferit de pe urma inundațiilor.

Președintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, a 
mulțumit călduros pentru acest 
nou ajutor pe care Șahinșahul Ira
nului, statul și poporul iranian îl 
acordă României și a apreciat că 
aceasta constituie încă o expresie 
a legăturilor tradiționale de prie
tenie și colaborare ce leagă po
poarele român și iranian.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă deosebit de cor
dială, au fost de față George Ma
covescu, prim-adjunct al mmistru- 
lui afacerilor externe, precum și 
Soltan Hossein Sanandaji, amba
sadorul Iranului la București.(Agerpres)

Așa cum este cunoscut, în centrul politicii externe a României socialiste se află prietenia trainică, alianța frățească și colaborarea multilaterală cu toate țările socialiste, aceasta formînd elementul permanent și fundamental al întregii activități internaționale a statului nostru. In același timp, pornind de la imperativul major al coexistenței pașnice, pe care viața îl pune astăzi în fața tuturor popoarelor, România dezvoltă relațiile cu toate celelalte state ale lumii, indiferent de sistemul lor social-politic, pe baza principiilor independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc — principii a căror respectare reprezintă cheia de boltă, cerința esențială a dezvoltării unor raporturi internaționale normale.Politica externă a României socialiste are, ca o coordonată permanentă, realismul, luarea în seamă a realităților- create în decursul istoriei, dat fiind faptul că numai în acest fel se poate asigura un dialog
Ada GREGORIAN
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LEGEA Proiect

privind răspunderea conducerilor organizațiilor socialiste pentru gospodărirea 
mijloacelor materiale și bănești, organizarea și funcționarea controlului financiar

în cadrul preocupărilor partidului și statului nostru pentru ridicarea eîiciențel economice în toate 
sectoarele de activitate. Ministerul Finanțelor a elaborat proiectul de lege privind răspunderea conduce
rilor organizațiilor socialiste pentru gospodărirea mijloacelor materiale și bănești, organizarea și tunc- 
ționarea controlului iinanciar.

Potrivit practicii încetățenite în viața noastră economică și socială, prevederile proiectului de 
lege sînt supuse dezbaterii publice, astiel Incit toți salariații, îndeosebi specialiștii în domeniul econo- 
mic-iinanciar, lucrătorii care au în primire și gestionează valori materiale, să-și poată aduce contribuția 
la îmbunătățirea lui.

Propunerile șl observațiile vor ti transmise comisiilor economice ale comitetelor Județene de 
partid, presei locale și centrale, precum și Ministerului Finanțelor.în ansamblul măsurilor cu privire la perfecționarea conducerii și planificării economiei naționale, la creșterea eficienței activității economice, stabilite de Conferința Națională și Congresul al X-lea al Partidului Comunist Român, se înscriu și măsurile referitoare la gospodărirea rațională a mijloacelor materiale și bănești, apărarea proprietății socialiste, organizarea și funcționarea controlului financiar, în scopul introducerii unei ordini și discipline riguroase în administrarea banilor statului.în condițiile lărgirii atribuțiilor și creșterii competenței ministerelor, centralelor și întreprinderilor, cadrele de conducere ale acestora au obligația să asigure un control sistematic al activității de administrare a patrimoniului, în vederea cunoașterii și urmăririi permanente a modului de gospodărire a bunurilor obștești, identificării și mobilizării rezervelor, prevenirii, descoperirii și recuperării pagubelor și tragerii la răspundere a celor vinovați de încălcarea legalității socialiste.Controlul-, ca parte inseparabilă a muncii de conducere co

lectivă, trebuie să reprezinte un mijloc de seamă de prevenire și identificare a deficiențelor și de stabilire a măsurilor pentru îmbunătățirea muncii. întărirea disciplinei financiare și de plan. Totodată, controlul trebuie să devină un important instrument de educare a cadrelor din economie in spiritul respectării banului public, să contribuie la dezvoltarea conștiinței socialiste a oamenilor muncii, a grijii acestora față de avutul obștesc.Controlul financiar, ca instrument al conducerii eoonomiei, are datoria să urmărească apărarea legalității socialiste și creșterea eficienței activității economice. Organele de control financiar au obligația să efectueze un control competent, operativ și eficient în întreaga economie, manifestînd o poziție principială și intransigentă față de cei ce aduc pagube avutului obștesc sub orice formă, apărînd cu fermitate interesele financiare generale ale statului nostru socialist.în scopul realizării acestor obiective, Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România adoptă prezenta lege.
CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1.— Conducerile organizațiilor socialiste poartă răspunderea pentru organizarea întregii activități a acestora și obținerea unei înalte eficiențe economice, în care scop mobilizează întregul colectiv de sala- riați, luînd măsuri pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor de plan, ridicarea continuă a calității produselor, îndeplinirea riguroasă a obligațiilor contractuale, realizarea acumulărilor bănești planificate, respectarea disciplinei de plan și financiare.Art. 2.— Salariații, fiecare la locul său de muncă, în dubla calitate pe care o au de proprietari ai mijloacelor de producție și producători de valori materiale, poartă răspunderea pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin și au datoria să-și aducă din plin contribuția la realizarea integrală și la timp a tuturor sarcinilor organizației în care lucrează.Art. 3.— Cadrele de conducere din unitățile economice și bugetare de stat, cooperatiste și obștești și din organele ierarhic superioare ale acestora sînt obligate să asigure gospodărirea economicoasă a mijloacelor materiale și bănești și apărarea integrității avutului obștesc, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare privind :a) organizarea activității de recepție și autorecepție la primirea și livrarea materiilor, materialelor și produselor ;b) depozitarea, conservarea și manipularea mijloacelor materiale existente în organizația socialistă pentru necesitățile producției, investițiilor sau altor activități, prevenindu-se degradarea, distrugerea, pierderea sau risipirea acestora ; manipularea și păstrarea în siguranță a fondurilor bănești ;c) angajarea sau promovarea personalului pe funcții care au atribuții legate de gestionarea și controlul mijloacelor materiale și bănești, ținînd seama de pregătirea profesională, corectitudinea, cinstea și calitățile moral-politice ale acestuia ;d) efectuarea cu regularitate a operațiilor de inventariere periodică a materiilor. materialelor, produselor și altor bunuri în vederea constatării la fața locului a existenței acestora ;e) organizarea evidențelor tehnic-opera- tive și contabile și conducerea acestora corectă și la zi, în scopul reflectării în orice moment și cu exactitate a existenței și mișcării mijloacelor materiale și bănești ;f) păstrarea, manipularea și folosirea cu grijă a formularelor cu regim special, pentru ca operațiile prin care se aduc modificări în patrimoniu să se facă sub un strict control ;g) organizarea sistemului de pază a locurilor de depozitare a bunurilor de orice fel. intrările și ieșirile acestora din unități făcindu-se sub regimul unei stricte supravegheri.Art. 4.— Conducătorii organizațiilor socialiste au obligația să raporteze periodic organelor de conducere colectivă din unitate, cit și celor de la organele ierarhic superioare, problemele ce se ridică în executarea planului economic și financiar. în gospodărirea mijloacelor materiale și bănești, precum și rezultatele controalelor efectuate și măsurile luate.Art. 5.— Activitatea conducătorilor organizațiilor socialiste va fi supusă unui control sistematic din partea organelor ierarhic superioare, cit și din partea organelor cu atribuții de control, urmărindu-șe îndeplinirea sarcinilor ce le revin, întărirea spiritului de răspundere în munca acestora, determinarea unei atitudini de exigență în administrarea patrimoniului.
CAPITOLUL II 

Controlul propriu 

al organizațiilor socialiste

Art. 6.— Conducerilor organizațiilor socialiste le revine întreaga răspundere pentru organizarea controlului în interiorul unităților, care să le asigure cunoașterea și urmărirea permanentă a modului de gospodărire a mijloacelor materiale și bănești încredințate.Art. 7.— Conducătorul, la nivelul fiecărei trepte organizatorice, este obligat :— să exercite un control direct asupra activității compartimentelor din subordine și inopinat in locurile unde se păstrează și se vehiculează valorile materiale din unitate ;— să stabilească pentru fiecare cadru cu funcție de conducere din subordine atribuțiile de control ierarhic operativ-curent, condițiile de exercitare a acestora și răspunderile ce îi revin ;— să organizeze controlul financiar preventiv menit să preîntîmpine nerespecta- rea dispozițiilor legale privitoare la gospodărirea mijloacelor materiale și bănești ;— să dezvolte autocontrolul salariaților în munca curentă asupra operațiilor pe care le efectuează.Art. 8.— Controlul activității de administrare a patrimoniului are drept scop :— respectarea legalității și introducerea unei ordini riguroase in utilizarea fondurilor ;— identificarea și mobilizarea rezervelor ;— prevenirea, descoperirea și recuperarea pagubelor aduse avutului obștesc :— tragerea la răspundere a celor vinovați 

de Încălcarea legilor și prejudicierea avutului obștesc.Art. 9.— Controlul financiar preventiv are sarcina de a opri — înainte de efectuare — operațiile nelegale, nereale și neeconomi- coase, preîntîmpinînd încălcarea dispozițiilor legale, imobilizarea fondurilor și pă- gubirea avutului obștesc.Sînt supuse controlului financiar preventiv operațiile din care se nasc, se modifică ori prin care se sting drepturi sau obligații patrimoniale între o organizație socialistă și alte persoane juridice sau persoane fizice, precum și alte operații care aduc modificări în patrimoniul organizațiilor, stabilite prin hotărîre a Consiliului de Miniștri.Ari. 10.— Controlul financiar preventiv se organizează în cadrul compartimentului financiar-contabil la :a) ministere, celelalte organe centrale, comitete executive ale consiliilor populare, precum și la celelalte unități bugetare republicane și locale ;b) centrale și celelalte organizații economice asimilate acestora, care funcționează pe baza statutului centralei industriale ;c) unități județene și interjudețene, independent de subordonare ;d) întreprinderi și celelalte organizații care funcționează pe principiile gestiunii economice proprii, independent de subordonare.La unitățile cu gestiune economică internă controlul financiar preventiv se organizează în funcție de competențele acordate acestora de organul ierarhic superior ;e) organizații cooperatiste și alte organizații obștești.Art. 11.— La centrale, combinate, grupuri de uzine, trusturi și mari întreprinderi, controlul financiar preventiv se poate organiza sub formă de servicii sau birouri subordonate conducătorului compartimentului financiar-contabil, cu sarcina exclusivă de a efectua acest control.Ari. 12.— Controlul financiar preventiv se exercită de către conducătorul compartimentului financiar-contabil și de angajații din subordinea sa, legal împuterniciți.Angajații menționați la alineatul precedent urmăresc, in cadrul atribuțiilor lor de serviciu, dacă operațiile supuse acestui control se încadrează în dispozițiile legale.De asemenea, au dreptul să exercite controlul financiar preventiv și asupra economicității și realității operațiilor.Art. 13.— Conducătorul compartimentului financiar-contabil are obligația să refuze motivat, în scris, vizarea documentelor, dacă operațiile sînt nelegale sau dacă constată că sînt neeconomicoase sau nereale.tn cazul cînd conducătorul compartimentului financiar-contabil refuză vizarea documentelor pentru controlul financiar preventiv, operațiile vor fi executate numai pe baza hotărîrii organului de conducere colectivă.în situații urgente, conducătorul organizației poate dispune în scris, pe proprie răspundere, efectuarea operației în cauză.Art. 14.— Se interzice contabililor, gestionarilor și oricăror alți angajați să execute sau să înregistreze operațiile supuse controlului financiar preventiv, dacă documentele respective nu sînt vizate de cei în drept a exercita acest control și nu au aprobarea organelor competente.
CAPITOLUL III

Controlul financiar intern

Art. 15.— Controlul financiar intern are sarcina să efectueze controlul gestionar de fond asupra gospodăririi mijloacelor materiale și bănești, verificînd respectarea normelor legale cu privire la :a) existența, integritatea și.păstrarea bunurilor de orice fel ;b) utilizarea mijloacelor materiale și bănești ,c) efectuarea încasărilor și plăților de orice natură ,d) efectuarea recepțiilor și inventarierilor ;e) angajarea, constituirea de garanții, obligațiile și răspunderile gestionarilor ;f) organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv :g) conducerea evidenței contabile și realitatea datelor înscrise în bilanțuri și conturi de execuție.în exercitarea controlului gestionar de fond, organele controlului financiar intern au dreptul să efectueze controale inopinate, singure sau cu sprijinul organelor miliției ori altor organe, în depozite, magazine, șantiere, piețe, pe drumuri publice și în alte locuri unde se păstrează sau se vehiculează mijloace materiale și bănești.Obiectivele controlului gestionar de fond se stabilesc prin hotărîre a Consiliului de Miniștri.Organele de control financiar intern vor putea efectua și verificări cu caracter eco- nomic-financiar, dacă sînt îndeplinite sarcinile controlului gestionar de fond.Art. 16.— Controlul gestionar de fond se exercită cel puțin o dată pe an, la toate organizațiile și gestiunile.Ministerele, celelalte organe centrale și comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, în funcție de volumul și natura operațiilor, precum și de frecventa abaterilor, stabilesc. cu acordul Ministerului Finanțelor, criterii privind verificarea la perioade mai mari de un an, dar nu mai tîrziu de o d la doi ani, a unor unități bugetare sau gestiuni de valori materiale mai puțin importante și care sînt bine gospodărite.Art. 17.— Controlul financiar intern se organizează ia :

a) ministere și celelalte organe centrale pentru controlul gestionar de fond al unităților economice și bugetare direct subordonate, ai gestiunilor proprii, precum și al organizațiilor obștești pe care le subvenționează sau le îndrumă, stabilite de acord cu Ministerul Finanțelor.La unitățile bugetare subordonate ministerelor sau altor organe centrale, controlul financiar intern se organizează în funcție de necesități, pentru verificarea subunităților și a gestiunilor ;b) centrale și celelalte organizații economice asimilate acestora care funcționează pe baza statutului centralei industriale, precum și Ia unitățile județene sau interjudețene, pentru controlul gestionar de fond al unităților subordonate și al gestiunilor proprii.La întreprinderi și celelalte organizații care funcționează pe principiul gestiunii economice proprii, controlul financiar intern se poate organiza, în funcție de necesități. cu acordul organului ierarhic superior, pentru verificarea subunităților și a gestiunilor ;c) comitete executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, pentru controlul gestionar de fond al unităților economice și bugetare subordonate, precum și al gestiunilor proprii.d) organizații cooperatiste și alte organizații obștești, pentru controlul gestionar de fond al unităților și subunităților subordonate.Controlul gestionar de fond la cooperativele agricole de producție se exercită potrivit normelor legale în vigoare.Art. 18.— La organizațiile comerciale de stat, unităti ale cooperației de consum și meșteșugărești și la unități cu activitate comercială din subordinea unor ministere și alte organe centrale, funcționează revizori de gestiune, cu sarcina de inventariere și control asupra gestiunilor, în condițiile și la perioadele stabilite de Ministerul Finanțelor împreună cu organele centrale interesate.Art. 19.— Controlul financiar intern din administrația centrală a ministerelor, celorlalte organe centrale, de la centrale industriale și celelalte unități economice asimilate acestora, unități județene și interjudețene, întreprinderi și instituții din subordinea acestora, precum și de la comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, va funcționa ca organ subordonat atît conducerii organizației socialiste, cit și Ministerului Finanțelor.Numirea, schimbarea din funcție și desfacerea contractului de muncă al șefilor compartimentelor de control financiar intern se fac de către organul de conducere colectivă al organizației socialiste respective, cu acordul :— Ministerului Finanțelor, în cazul ministerelor, celorlalte organe centrale de stat și al comitetelor executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București ;— direcțiilor teritoriale de control și revizie ale Ministerului Finanțelor, în cazul centralelor și celorlalte organizații economice asimilate acestora, unităților județene și interjudețene, întreprinderilor și instituțiilor bugetare, fiecare în raza lor de activitate.Art. 20.— Ministerul Finanțelor sau, după caz, direcțiile teritoriale de control și revizie sint în drept, atunci cînd constată că activitatea șefilor compartimentelor de control financiar intern nu se desfășoară în conformitate cu dispozițiile legale, să retragă acordul dat la numirea acestora. De la data retragerii acordului, calitatea de șef al compartimentului de control financiar intern încetează, măsura luată atră- gind schimbarea din funcție a acestuia.Art. 21.— La Ministerul Forțelor Armate, Consiliul Securității Statului, Ministerul Afacerilor Interne și organizațiile cooperatiste și obștești, numirea, schimbarea din funcție și desfacerea contractului de muncă a șefilor compartimentelor de control financiar intern se fac de către organele de conducere colectivă ale organizațiilor în care funcționează, iar la unitățile subordonate și cu acordul organului ierarhic superior.Art. 22.— Șeful compartimentului de control financiar intern participă de drept la ședințele organului de conducere colectivă al organizației socialiste în care funcționează, atunci cînd se dezbat probleme eco- nomice-financiare și de apărare a integrității avutului obștesc.Art. 23.— Pentru valorificarea constatărilor controlului, șeful compartimentului de control financiar intern prezintă conducătorului organizației socialiste în care funcționează rezultatele controalelor efectuate, împreună cu măsurile ce se propun a se lua în vederea înlăturării deficiențelor semnalate și tragerii la răspundere a celor care au săvirșit abateri sau au prejudiciat avutul obștesc.Conducătorii organizațiilor socialiste care au dispus controlul și ai celor controlate sînt obligați ca, în cadrul competentei și al termenelor legale :a) să ia măsuri, potrivit dispozițiilor legale, pe baza constatărilor și propunerilor organelor de control, pentru înlăturarea și prevenirea abaterilor și să urmărească a- plicarea integrală și la timp a acestor măsuri ;b) să ia măsuri pentru aplicarea sancțiunilor disciplinare și contravenționale, precum și pentru stabilirea răspunderii materiale, in condițiile și la termenele prevăzute de dispozițiile legale ;c) să ia măsuri pentru diminuarea, în condițiile dispozițiilor legale în vigoare, a salariilor tarifare sau pentru reducerea totală sau parțială a stimulentelor materiale ale salariaților care nu și-au îndeplinit sarcinile ori se fac vinovați de abaterile constatate ;

d) să asigure înaintarea către procuror a actelor încheiate în cazul constatării de fapte prevăzute de legea penală, în termenele și condițiile stabilite de dispozițiile legale.Măsurile se iau in cel mult 30 de zile de la data înregistrării actului de control la organizația în drept să le ia, dacă prin dispoziții legale nu sînt fixate alte termene.Conducătorii organizațiilor socialiste sint obligați să comunice organelor care au dispus verificarea, la termenele fixate, măsurile luate ca urmare a controlului și rezultatele obținute In urma aplicării acestora.In cazul în care nu s-au luat măsuri potrivit dispozițiilor legale, șeful compartimentului de control financiar intern sesizează organul de conducere colectivă al organizației în care funcționează. Dacă nici acest organ nu ia măsurile legale pentru stabilirea răspunderii materiale și recuperarea pagubelor aduse avutului obștesc, șeful compartimentului de control financiar intern este obligat să sesizeze în scris, în termen de 5 zile, pe conducătorul organului ierarhic superior. Șefii compartimentelor de control financiar intern din organizațiile socialiste prevăzute la art. 19 au obligația ca în asemenea cazuri să sesizeze și Ministerul Finanțelor.Conducătorul organului ierarhic superior care a fost sesizat va asigura, în termen de cel mult 15 zile, cercetarea celor semnalate și va lua măsurile prevăzute de dispozițiile legale.Ministerul Finanțelor va urmări ca soluționarea celor sesizate să se facă de către conducătorul organului ierarhic superior, în cadrul termenului stabilit și al normelor legale.Ar. 24. — Miniștrii, conducătorii celorlalte organe centrale de stat, ai organizațiilor cooperatiste și obștești, președinții comitetelor executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București și conducătorii organizațiilor socialiste subordonate, în cadrul cărora se organizează și funcționează controlul financiar, sînt obligați :a) să asigure organizarea și funcționarea controlului financiar preventiv și a controlului financiar intern în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare ;b) să asigure, în cadrul indicatorilor planului de muncă și salarii aprobat, necesarul de posturi pentru controlul financiar intern, corespunzător îndeplinirii sarcinilor legale de control. Stabilirea în nomenclatoare a funcțiilor de control și a nivelelor de salarizare se face de organele în drept cu acordul Ministerului Finanțelor ;c) să încadreze compartimentele de control financiar, potrivit necesităților. cu cadre de specialitate economică, tehnică sau juridică, corespunzătoare din punct de vedere profesional, al cinstei și corectitudinii ;d) să dezbată periodic. în ședințe ale organului de conducere colectivă, constatările organelor de control financiar, stabilind, în limita competenței, măsurile ce trebuie luate pentru îmbunătățirea activității unităților din subordine ;e) să analizeze în organul de conducere colectivă, cel puțin o dată pe an, activitatea controlului financiar preventiv și a controlului financiar intern, stabilind măsurile necesare pentru îmbunătățirea a- cestor activități ;f) să asigure, prin conducătorii compartimentelor financiar-contabile, respectiv prin șefii compartimentelor de control financiar intern, îndrumarea și verificarea activității de control financiar preventiv și a controlului financiar intern, în întregul lor sistem organizatoric ;g) să folosească organele de control financiar intern numai pentru realizarea a- tribuțiilor legale ale acestora, interzicînd folosirea lor în executarea altor sarcini ;h) să informeze Ministerul Finanțelor a- supra constatărilor controlului financiar intern, în condițiile și la termenele stabilite de acesta.
CAPITOLUL IV 
Controlul Ministerului 

Finanțelor și al băncilor

Art. 25. — Ministerul Finanțelor, ca reprezentant al intereselor financiare ale statului, are sarcina să asigure coordonarea și orientarea unitară a controlului financiar pe toate treptele economiei, cu privire la gospodărirea mijloacelor materiale și bănești, să asigure unitatea de concepție, de acțiune și de metodă în acest domeniu de activitate, tn acest scop :a) stabilește principalele obiective ale activității de control financiar pe baza sarcinilor din documentele de partid și de stat și a mersului execuției planului și bugetului de stat, în funcție de necesitățile fiecărei perioade ;b) răspunde de coordonarea activității de control financiar pe plan central și în fiecare județ și colaborează cu alte organe de control, urmărind evitarea paralelismelor și suprapunerilor ;c) elaborează norme metodologice unitare, cu caracter obligatoriu, cu privire la : coordonarea. organizarea și exercitarea controlului financiar, întocmirea actelor de control, luarea măsurilor pentru prevenirea și înlăturarea abaterilor de la dispozițiile legale și tragerea la răspundere a celor vinovați, precum și raportarea rezultatelor controlului ;d) îndrumă și verifică activitatea organelor care, potrivit normelor legale, exercită atribuții de control financiar și organizează schimbul de experiență între a- cestea ;e) asigură instruirea unitară a întregului aparat de control financiar intern :f) organizează controale în comun, în echipe mixte formate din organe proprii, ale băncilor, ale controlului financiar intern și ale altor organe, asigurînd efectuarea unor verificări complexe economice- financiare și gestionare la organizațiile socialiste în a căror activitate se manifestă deficiențe importante.Art. 26. — Ministerul Finanțelor exercită controlul asupra activității economice-fi- nanciare a ministerelor, celorlalte organe ale administrației de stat, comitetelor executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București precum și a organizațiilor subordonate acestora, verificînd :a) aplicarea legilor, decretelor și hotă- rîrilor Consiliului de Miniștri, cu caracter economic-financiar și valutar, urmărind respectarea și apărarea intereselor financiare ale statului ;b) Întocmirea și executarea planurilor financiare ;c) planificarea și realizarea prețului de cost ;

d) fenomenele și aspectele ce apar în procesul executării planului și a bugetului de stat ;e) operațiile de comerț exterior și prestații de servicii, precum și orice alte operații din care rezultă drepturi sau obligații valutare ;f) realizarea veniturilor și efectuarea cheltuielilor proprii de către ministere, celelalte organe centrale și consiliile populare județene și al municipiului București.De asemenea, exercită controlul asupra organizațiilor centrale cooperatiste și obștești, precum și asupra organizațiilor subordonate acestora, în ce privește îndeplinirea obligațiilor față de bugetul de stat, utilizarea fondurilor primite de la stat, precum și respectarea disciplinei financiare, în condițiile legii.Totodată, Ministerul Finanțelor :a) analizează situația pagubelor în avutul obștesc în colaborare cu celelalte organe interesate și propune măsuri de ansamblu pentru prevenirea și recuperarea pagubelor ;b) sprijină compartimentele financiar- contabile din organizațiile socialiste în probleme financiare și de evidență contabilă ;c) informează conducerea de partid și de stat, precum și organele locale, asupra principalelor constatări ale controlului financiar.Art. 27. — în îndeplinirea atribuțiilor de control, Ministerul Finanțelor are dreptul :a) să dea organizațiilor socialiste dispoziții obligatorii pentru :— introducerea în planurile financiare sau valutare a modificărilor corespunzătoare, atunci cînd se identifică resurse suplimentare de venituri sau posibilități de reducere a cheltuielilor, rezultate din nerespectarea dispozițiilor legale ;— rectificarea sau completarea bilanțurilor contabile, potrivit normelor legale ;— recuperarea pagubelor aduse avutului obștesc ;— diminuarea. în condițiile dispozițiilor legale în vigoare, a salariilor tarifare ale salariaților care nu și-au îndeplinit sarcinile ;— înlăturarea oricăror alte , abateri de la normele legale cu caracter economic-financiar.Dispozițiile obligatorii care se referă Ia recuperarea de pagube se execută de cei în drept prin emiterea de dispoziții de reținere sau pe alte căi de recuperare legală, după caz :b) să suspende executarea măsurilor cu caracter economic-financiar luate de organizațiile socialiste, cînd contravin dispozițiilor legale ;c) să suspende finanțarea în cazurile în care constată cheltuirea ilegală a fondurilor bănești în lei sau în valută, risipă sau proastă gospodărire, ori cînd organizațiile socialiste nu prezintă, conform legii, dările de seamă contabile :d) să dispună blocarea fondurilor destinate plății drepturilor bănești ale personalului tehnic-administrativ cu funcții de conducere, în cuantumul și în condițiile prevăzute de normele în vigoare, în cazul în care constată abateri de la dispozițiile legale în gospodărirea mijloacelor materiale și bănești. Organul care a dispus blocarea este obligat să stabilească termene în cadrul cărora să se remedieze abaterile și să se prevină săvîrșirea lor în viitor. Dacă abaterile nu sînt înlăturate în termenele stabilite, organul ierarhic superior celui care a dispus blocarea hotărăște asupra plății sumelor blocate ;e) să dispună blocarea fondurilor valutare atunci cind constată abateri de la lege în folosirea acestora ;f) să aplice sancțiunile financiare prevăzute de dispozițiile legale în cazul neres- pectării disciplinei financiare sau valutare ;g) să ia măsuri pentru aplicarea de sancțiuni disciplinare celor care au săvîrșit abateri de la dispozițiile legale ;h) să convoace conducerile organizațiilor verificate sau ale celor ierarhic superioare, după caz, pentru examinarea concluziilor și stabilirea măsurilor ce trebuie luate ca urmare a controlului ;i) să folosească, pe timp limitat, în controalele ce le organizează, cadre tehnice și economice din organizațiile socialiste, puse la dispoziție de conducerea acestora ;j) să participe, prin delegații săi, la ședințele organelor de conducere ale organizațiilor socialiste în care se analizează probleme economice-financiare sau de a- părare a proprietății socialiste.Intimpinările în legătură cu măsurile prevăzute la literele a — g inclusiv, cu excepția dispozițiilor obligatorii care se referă la recuperarea pagubelor aduse avutului obștesc, se depun la organul care le-a dispus și se rezolvă de către Ministerul Finanțelor.Art. 28. — Atribuțiile Ministerului Finanțelor cu privire la controlul financiar, prevăzute în prezenta lege, se realizează prin Direcția generală a controlului și direcțiile teritoriale de control și revizie.Direcția generală a controlului este condusă de controlorul revizor general, care are grad de adjunct al ministrului finanțelor.Sarcinile, normele de funcționare și competențele conducerii direcțiilor teritoriale de control și revizie se stabilesc de Ministerul FinanțelorArt. 29. — Banca Națională a Republicii Socialiste România. Banca Agricolă, Banca de Investiții și Banca Română de Comerț Exterior, fiecare în sectorul său de activitate, exercită controlul în organizațiile socialiste potrivit legilor în vigoare, urmărind :a) folosirea, potrivit destinației stabilite prin plan și cu maximum de eficient», a fondurilor proprii, a celor împrumutate, precum și a celor puse la dispoziție de la buget ;b) realizarea și vărsarea veniturilor de stat ;c) identificarea și mobilizarea rezervelor materiale și bănești și aducerea lor în circuitul economic ;d) sesizarea operativă a fenomenelor negative ce apar în realizarea planului economic și financiar ;e) sprijinirea organizațiilor socialiste în prevenirea, lichidarea deficiențelor și îmbunătățirea activității economice-financiare.Controlul se exercită strîns legat de operațiile pe care organizațiile socialiste le efectuează în mod curent prin bănci în legătură cu : creditarea producției și circulației mărfurilor, executarea de casă a bugetului de stat, finanțarea, creditarea și decontarea investițiilor, eliberarea fondurilor pentru plata salariilor și celelalte sarcini specifice prevăzute în statutele băncilor.In exercitarea controlului, băncile au și drepturile prevăzute la art. 27. Competențele de exercitare a acestor drepturi, precum și de rezolvare a întîmpinărilor, se stabilesc de consiliile de administrație ale băncilor.De asemenea, consiliile de administrație ale băncilor, cu acordul Ministerului Finanțelor, vor adapta Ia specificul activității inspecției bancare normele metodologice prevăzute la art. 25, litera c.

CAPITOLUL V
Obligații și răspunderi 

in exercitarea controlului

Art. 30. — I.a cererea organelor împuternicite să efectueze controlul financiar, angajații organizațiilor socialiste sînt obligați :a) să prezinte pentru verificare valorile de orice fel pe care le gestionează sau le au in păstrare ;b) să pună la dispoziție planurile, dările de seamă, evidențele, corespondența și alte documente necesare controlului, cu respectarea dispozițiilor legale privind întocmirea, manipularea, circuitul și păstrarea documentelor secrete de stat :c) să dea date, informații și explicații verbale sau in scris, după caz, în legătură cu obiectivele controlului ;d) să elibereze documente în original sau copii certificate. în cazul eliberării unor documente in original, se lasă organizației verificate copii conforme, certificate de conducerea acesteia și de organul de control financiar ;e) să dea sprijinul necesar și să asigure condiții pentru buna desfășurare a ci îitro- lului și pentru păstrarea documente) >r.Art. 31. — Personalul cu atribuții de control financiar este obligat :a) să efectueze controlul potrivit dispozițiilor legale în vigoare și normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor. Pe baza împuternicirii ce au pentru verificarea unei organizații socialiste, organele de control financiar pot consulta la orice alte persoane juridice sau persoane fizice documentele care au legătură cu operațiile organizației supuse verificării și să ceară informațiile necesare, verbal sau în scris, în legătură cu aceste operații ;b) să consemneze constatările în acte de control pe bază de date și fapte exacte. Actele de control se semnează de cei care au efectuat controlul, de conducerea organizației controlate și de alți angajați ai a- cesteia, după caz. Eventualele obiecții cu privire la constatările făcute se prezintă în scris pînă la terminarea controlului ;c) să depună organului în drept, la termenele stabilite, actele de control ;d) să înainteze procurorului actele încheiate în cazul constatării de fapte prevăzute de legea penală, în termenele și condițiile stabilite de dispozițiile legale, încunoștin- țind concomitent despre aceasta conducerea organizației verificate și a celei care a dispus controlul ;e) să aplice, potrivit normelor legale, sancțiuni contravenționale pentru abateri de la disciplina financiară sau alte fapte sancționabile contravențional, pentru care au competență ;f) să facă propuneri organelor competente, In timpul și ca urmare a controlului, cu privire la măsurile ce trebuie luate pentru prevenirea și înlăturarea abaterilor constatate, precum și pentru tragerea la răspundere a celor vinovați ;g) să îndrume și să sprijine organele controlate în problemele de specialitate care fac obiectul verificării.Art. 32. — Răspund potrivit normelor legale, disciplinar, administrativ sau nenal, după caz, precum și material ori ie cite ori s-a produs pagubă :a) conducătorii organizațiilor socialiste și angajații din subordinea acestora, atunci cînd nu respectă obligațiile ce le revin potrivit prevederilor prezentei legi ;b) organele cu atribuții de control financiar, atunci cînd :— nu efectuează verificările potrivit planului de control aprobat ;— înscriu în actele de control date sau fapte ireale ori inexacte,;— lucrează cu superficialitate, nesemna- lînd încălcările de la dispozițiile legale în vigoare constatate cu ocazia controlului și nu stabilesc răspunderile potrivit normelor legale ;— nu întocmesc și nu înaintează, în termenele stabilite, organelor în drept, actele de control ;— nu iau sau, după caz, nu propun măsuri pentru remedierea lipsurilor și abaterilor consemnate in actele de control, pentru recuperarea pagubelor constatate și tragerea la răspundere a celor vinovați, sau nu urmăresc îndeplinirea măsurilor stabilite.
CAPITOLUL VI 

Dispoziții finale 

și tranzitoriiArt. 33. — Controlul financiar nu poate fi exercitat de cel care prin natura muncii sale participă la actul sau operația supusă controlului, cu excepția cazurilor cînd dispozițiile legale permit aceasta.Nu pot fi angajați sau menținuți în funcții de control financiar cei care au fost condamnați pentru infracțiuni contra avutului obștesc ori contra avutului personal sau particular.Art. 34. — Prin hotărîre a Consiliului de Miniștri se vor stabili posturile de control financiar intern care trec din sistemul organizatoric al unor ministere și altor organe centrale, la Ministerul Finanțelor, pentru direcțiile teritoriale de control și revizie ala acestuia.Art. 35. — Miniștrii, conducătorii celorlalte organe centrale de stat, ai organizațiilor cooperatiste și obștești, președinții comitetelor executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București și conducătorii organizațiilor socialiste subordonate sînt obligati să ia măsuri, în termen de 6 luni de I3 data intrării în vigoare a prezentei leg’, pentru examinarea din punct de vedere profesional a întregului aparat de control financiar intern, inclusiv revizorii de gestiune. In funcție de rezultatele examinării se vor lua măsuri pentru schimbarea din funcție a celor necorespunzători sau, după caz, pentru desfacerea contractului de muncă.Art. 36. — Ministrul forțelor armate, președintele Consiliului Securității Statului, ministrul afacerilor interne și președinții consiliilor de administrație ale băncilor, fiecare pentru sectorul său de activitate, vor elabora, cu acordul Ministerului Finanțelor, în termen de 60 de zile, instrucțiuni privind controlul financiar aplicînd prezentele dispoziții. în funcție de legile lor de organizare.Art. 37. — Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile. Pe aceeași dată se abrogă orice dispoziții contrare prezentei legi.
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NAȚIONALE A COOPERATIVELOR
AGRICOLE DE PRODUCȚIE7In zilele de 26 și 27 iunie 1970 a avut loc plenara Consiliului Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție. Au luat parte membrii Consiliului Uniunii, ai Comisiei de revizie și Comitetului Casei de pensii a membrilor cooperativelor agricole de producție, președinții uniunilor cooperatiste județene, conducători ai unor ministere, instituții centrale și organizații obștești, președinții unor asociații intercooperatiste.Lucrările plenarei au lost prezidate de tovarășul Virgil Trofin, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului U.N.C.A.P.Au participat tovarășii Vasile Vîlcu, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat, și Iosif Banc, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri.La dezbaterea problemelor înscrise pe ordinea de zi au luat cuvîntul tovarășii :Ion Spătărelu, Emil Petrache, Gheorghe Guli, Andrei Balint, Voicu Stancu, Gheorghe Dinu, Constantin Lăcătușu, Maria Zidaru, Trifan Darie, Mihai Birliga, Nicolae Hudițeanu, Vladimir Vulpanovici, Dumitru Di- nișor, Ion Apostolescu, Iosif Banc, Gheorghe Petrescu, Gavril Olteanu, Mihai Uborny, Traian Andea, Marin Argint, Ruvin Mastan, Vasile Neagu, Ion Oprea, Ștefan Barbu, Tănasie Fanea, Constantin Lungana, Petre Niță, Anghel Ivănuș, Ion Rușinaru, ■ Alexandru Tache, Emil Ciobanu, \ngelo Miculescu.Participant!! la plenară, dezbătînd sarcinile ce revin agriculturii cooperatiste din programele naționale, privind gospodărirea rațională a a- pelor, extinderea irigațiilor și a celorlalte lucrări de îmbunătățiri funciare, precum și dezvoltarea în perspectivă a zootehniei, adoptate de Plenara C.C. al P.C.R. din martie 1970, au subliniat că cele două programe, sarcinile reieșite din expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la plenara Comitetului Central al partidului prezintă o importanță excepțională pentru dezvoltarea și modernizarea în ritm susținut a agriculturii noastre socialiste.Dezbaterea In cadrul plenarei, precum și dezbaterea publică a celor două programe naționale au relevat aprobarea și sprijinirea unanimă de care se bucură aceste documente în rindurile maselor largi de membri cooperatori.Plenara consideră că este în interesul întregii țărănimi ca la marele efort financiar pe care îl face statul pentru modernizarea agriculturii să adauge resursele materiale și u- mane de care dispun cooperativele agricole încît să se poată realiza la timp, integral și în condiții tehnice superioare, toate obiectivele stabilite.Plenara Consiliului Uniunii Naționale a adoptat o hotărîre care cuprinde sarcinile principale ce revin agriculturii cooperatiste din cele două programe și măsurile ce trebuie luate de către toate uniunile cooperatiste și cooperativele agricole de producție în vederea îndeplinirii lor.Plenara a dezbătut în continuare proiectul de lege privind organizarea producției și a muncii în agricultură si consideră că prevederile proiectului 'nt menite să creeze cadrul legal ne- i :sar pentru organizarea producției și a muncii la un nivel superior, să contribuie la îmbunătățirea întregii activități din agricultură.A fost analizată, de asemenea, situația creată în agricultura cooperatistă ca urmare a calamităților naturale ce s-au abătut anul acesta asupra țării și s-au stabilit măsurile care trebuie luate, în continuare, în vederea recuperării pagubelor pricinuite, pentru realizarea integrală a sarcinilor de producție ce revin sectorului cooperatist. Plenara exprimă conducerii partidului, tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, recunoștința întregii țărănimi pentru ajutorul prompt și deosebit de prețios pe care partidul și statul l-au acordat și îl acordă agriculturii în condițiile grele determinate de calamitate.Sîntem la începutul uneia dintre cele mai importante campanii din agricultură — recoltarea culturilor păioase, Analizînd condițiile în care a fost pregătită această campanie, plenara Consiliului U.N.C.A.P. consideră că anul acesta, mai mult decît oricind, ea trebuie să se desfășoare într-o perioadă cit mai scurtă, astfel ca să se evite orice pierdere de recoltă. Succesul deplin al acestei acțiuni esta condiționat de organizarea temeinică a muncii în fiecare unitate, de folosirea integrală, judicioa

AU ÎNDEPLINIT planul
SEMESTRIAL

JUDEȚUL GALAȚIColectivele de muncă din industria județului Galați, făcind dovada unor înalte calități mo- ral-politice, a unei înțelegeri depline a situației grele provocate de calamitățile naturale care s-au abătut. în luna mai, asupra țării noastre, au inscris pe agenda realizărilor, în aceste zile premergătoare încheierii activității primului semestru, importante succese în îndeplinirea sarcinilor de producție. Astfel, planul semestrial al producției globale industriale și cel al pro- ducției-marfă vîndută și încasată la nivelul județului au fost realizate la data de 27 iunie a.c. Direcția județeană de statistică ne-a informat că, pînă la sfîrși- tul lunii, pe ansamblul industriei se va obține o producție globală suplimentară în valoare de peste 60 milioane lei concretizată în : 9 000 tone fontă, 12 000 tone oțel, 11 600 tone sle- buri, 9 720 tone tablă mijlocie și groasă, 580 tone tablă subțire, 

să, a timpului de lucru, a forței de muncă și a mijloacelor mecanice. în acest sens, plenara consideră necesar ca în fiecare unitate agricolă să fie constituită o comisie locală care să coordoneze întreaga activitate de strîngere și depozitare a producției, să asigure succesul acestor importante lucrări.în cadrul plenarei s-a subliniat că în condițiile acestui an trebuie să se depună eforturi susținute pentru în- sămințarea în cultură dublă a unor suprafețe cît mai mari, aceasta constituind una dintre cele mai importante rezerve pentru compensarea pierderilor de producție înregistrate în zonele calamitate. Plenara a apreciat că, printr-o temeinică organizare a muncii, suprafața de un milion de hectare prevăzută cu culturi duble în sectorul agricol cooperatist poate fi considerabil depășită.Eforturi deosebite trebuie depuse pentru întreținerea exemplară a culturilor de legume, recoltarea ritmică, fără pierderi, a producției și valorificarea acesteia în condiții de calitate superioară, asigurîndu-se astfel livrarea către stat a unor cantități sporite de legume și zarzavaturi față de prevederile contractelor încheiate.Dezbătînd sarcinile importante ce revin în acest an agriculturii cooperatiste în domeniul zootehniei, precum și măsurile care să conducă Ia îndeplinirea lor, plenara consideră că sînt posibile realizarea integrală a efectivelor prevăzute și sporirea producției animaliere. Dînd o înaltă apreciere chemării adresate întregii țărănimi de către cooperativele agricole de producție din județul Teleorman de a vinde statului, peste plan, cantități mai mari de produse, uniunile județene s-au angajat să livreze suplimentar la fondul de stat însemnate cantități de produse agroalimen- tare.Recentele măsuri luate de partid și guvern privind îmbunătățirea prețurilor de cumpărare a unor produse agricole, acordarea de prime pentru creșterea animalelor, degrevarea de impozite a materialelor, instalațiilor, utilajelor și mașinilor necesare sectorului zootehnic, perfecționarea sistemului de acordare a creditelor pe termen scurt constituie un sprijin puternic, stimulator, acordat de stat țărănimii cooperatiste. Plenara își exprimă convingerea că țărănimea va răspunde acestui ajutor depunînd eforturi susținute pentru sporirea producției agricole, care să asigure livrarea la fondul de stat a unor cantități cît mai mari de cereale, plante tehnice, legume, fructe și produse animaliere.Plenara Consiliului Uniunii Naționale a dezbătut și adoptat regulamentul de organizare și funcționare a asociațiilor intercooperatiste.Analizînd stadiul Îndeplinirii planului de investiții în cooperativele a-
Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. I)

zootehnic și perfecționarea sistemului de acordare a creditelor pe termen 
scurt. Toate aceste măsuri stimulative constituie încă o dovadă a grijii 
pe care partidul și statul o acordă dezvoltării agriculturii, bunăstării 
țărănimii. Folosind cadrul favorabil creat de măsurile recent adoptate, 
întreaga noastră țărănime va munci fără preget pentru a da economiei 
naționale, poporului, cantități sporite de produse agroalimentare.

Dezbătînd proiectul legii organizării producției și a muncii în agri
cultură, plenara îl consideră de o deosebită importanță pentru agricul
tura cooperatistă și apreciază că prevederile lui sînt menite să întă
rească disciplina în muncă- răspunderea fiecărui lucrător din agricul
tură pentru folosirea chibzuită cu maximum de randament a fondului 
funciar, a efectivelor .de animale, a plantațiilor și a oricăror mijloace 
materiale și bănești de care dispune agricultura noastră. Vom lua incă 
de pe acum toate măsurile organizatorice care să conducă la îndeplinirea 
prevederilor acestei legi.

Asigurăm conducerea partidului, pe dumneavoastră personal, tova
rășe secretar general, că întreaga țărănime cooperatistă, toți locuitorii 
satelor nu-și vor precupeți eforturile pentru înfăptuirea neabătută a 
programului partidului de creștere puternică a agriculturii, pentru ca 
această ramură de bază a economiei naționale să contribuie din plin la 
progresul patriei, la făurirea societății noastre socialiste multilateral 
dezvoltate.

370 tone tablă zincată, 510 tone sîrmă trasă, 330 mc prefabricate din beton, 86 tone fire bumbac, 33 000 mp țesături din bumbac, mobilă în valoare de 1 870 000 lei și alte produse necesare refacerii și reconstrucției cît mai grabnice a unităților economice afectate sau distruse de calamități. De asemenea, se preli- mină realizarea pînă la sfârșitul semestrului a unei producții- marfă vîndută și încasată suplimentar în valoare de 80 milioane lei. O contribuție deosebită au adus-o siderurgiștii de pe platforma combinatului gă- lățean, care au dat peste prevederi importante cantități de fontă, oțel și laminate. De asemenea, colectivele de muncă de la stația de sortare a minereului, Uzina de reparații auto- Tecuci, întreprinderea de sîrmă. cuie și lanțuri, Uzina de reparații-Galați, întreprinderea de prefabricate din beton, industria vinului și-au îndeplinit sarcinile de producție pa acest 

gricole, plenara consideră că este de datoria consiliilor de conducere, precum și a uniunilor cooperatiste județene și direcțiilor agricole, să acorde o atenție mai mare realizării tuturor lucrărilor, să combată folosirea fondurilor destinate lărgirii bazei tehni- co-materiale a cooperativelor agricole în alte scopuri decît cele stabilite la început de an de către adunările generale. Acolo unde pînă la încheierea bilanțului nu se va asigura finalizarea integrală a investițiilor productive, acestea să fie reportate pentru anul următor, dîndu-li-se a- ceeași destinație.Apreciind activitatea desfășurată în vederea aplicării hotărîrii cu privire la majorarea pensiilor membrilor cooperatori, plenara Consiliului Uniunii Naționale recomandă consiliilor de conducere ale cooperativelor agricole să se îngrijească în. și mai mare măsură de achitarea la timp și în întregime a contribuției fiecărei unități la crearea fondului de pensii, întrucît unii cooperatori dețin de mulți ani funcția de președinte de cooperativă, aducîndu-și o contribuție importantă la consolidarea economică a unităților respective, plenara a hotărît majorarea cuantumului pensiei de bătrinețe sau de invaliditate ce se acordă celor care au deținut timp de cel puțin 10 ani această funcție la 300—400 lei lunar, cu menținerea tuturor celorlalte drepturi de care se bucură membrii cooperatori. In acest sens, plenara a adus modificări statutului Casei de pensii și regulamentului de aplicare a acestuia.în vederea perfecționării neîntrerupte a activității uniunilor județene, creșterii contribuției lor la îndrumarea organizatorică a cooperativelor agricole și realizării exemplare a sarcinilor ce revin agriculturii cooperatiste, plenara a hotărît constituirea comisiilor pe probleme ale uniunilor cooperatiste.Plenara a adoptat unele măsuri organizatorice cu privire la completarea Consiliului, Comitetului executiv și Biroului permanent ale Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție. în completarea numărului de vicepreședinți ai Consiliului Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție au fost aleși tovarășii : Adrian Rogojan — șef de secție U-N-C.A.P., Dumitru Tudose — președintele C.A.P. Stoi- cănești-Olt, Maria Zidaru — președintele C.A.P. Păulești — Satu- Mare.în încheierea lucrărilor plenarei a luat cuvîntul tovarășul Virgil Trofin.Intr-o atmosferă însuflețită, par- ticipanții la plenară au adoptat în unanimitate textul unei scrisori adresate Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu.

semestru cu mult înainte de sfârșitul lunii iunie.
Ion CENUȘE

JUDEȚUL ILFOVîntreprinderile industriale din județul Ilfov au realizat sarcinile de producție pe primul semestru al anului. Prin rezultatele obținute se creează condiții ca pînă ia încheierea semestrului. întreprinderile industriale din județ să realizeze peste prevederi : 15 543 tone țiței, 6 024 mc prefabricate din beton armat, 64 000 mp țesături de bumbac, 2 000 mp covoare și alte produse necesare economiei naționale.Rezultatele obținute exprimă hotărîrea oamenilor muncii din județul Ilfov de a contribui într-o măsură tot mai mare la recuperarea pagubelor provocate de inundații, de a asigura înfăptuirea obiectivelor din ultimul an al actualului cincinal.

Șantierul naval Turnu-Severin Foto : S. Cristian

O INIȚIATIVA
CU PUTERNIC ECOU

ÎN TOATĂ TARA»

TELEGRAME ADRESATE COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN, 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

în efortul unit al întregului popor pentru înlăturarea pagubelor pricinuite de calamitățile din această primăvară, oamenii muncii de pe o- goarele județului Argeș sînt hotă- riți să muncească cu și mai mult elan pentru obținerea de producții sporite și să-și aducă o cît mai mare contribuție la fondul central de produse agroalimentare al statului.Chemarea lansată de Uniunea județeană a cooperativelor agricole din județul Teleorman privind suplimentarea angajamentelor de livrare la fondul central a unor produse agricole a fost primită cu căldură de țărănimea județului Argeș. Ea s-a angajat să smulgă pămîntului roade mai bogate și să livreze statului cantități suplimentare de produse agricole peste angajamentele luate anterior.Din însumarea cantităților aprobate de adunările generale ale C.A.P. și a contribuțiilor personale ale membrilor cooperatori rezultă că la fondul central al statului se vor valorifica în plus în acest an următoarele cantități de produse : porumb — 525 tone, cartofi — 135 tone, legume — 790 tone, fructe și struguri — 1 350 tone, carne — 130 tone, lapte — 1 200 hl, lină — 5 000 kg, ouă — 50 000 bucăți.Deși cultura griului a fost calami- tată total pe aproape 3 000 de hectare, cooperativele agricole se angajează totuși să livreze suplimentar 250 tone grîu.Lucrătorii din I.A.S., la chemarea organizațiilor de partid, înțelegînd imperativul major de a spori producția agricolă, s-au angajat să realizeze și să vîndă statului, peste plan și angajamentele inițiale luate în întrecerea socialistă, următoarele cantități de produse : legume — 455 tone, fructe și struguri — 225 tone, carne — 760 tone, lapte — 700 hl.Pentru realizarea acestor angajamente se va acorda atenție deosebită folosirii intensive a pămîntului prin extinderea suprafețelor cultivate cu culturi duble și succesive, valorificării la un indice superior a întregii producții de fructe și legume.Comitetul județean de partid Argeș asigură conducerea partidului, pe dumneavoastră personal, tovarășe Nicolae Ceaușescu, că-și va consacra întreaga energie pentru realizarea exemplară a sarcinilor trasate de partid și guvern, pentru prosperitatea României socialiste.
COMITETUL JUDEȚEAN ARGEȘ 

AL P.C.R.

★Țăranii cooperatori din județul Ialomița, una din principalele zone agricole ale țării noastre, au primit cu viu interes chemarea cooperativelor agricole din județul Teleorman de a contribui și mai mult la mărirea producțiilor agricole, la dezvoltarea și consolidarea întregii noastre economii naționale.Adunările generale ținute în cooperativele agricole, analizînd activitatea desfășurată de la începutul anului și nivelul de valorificare a tutu

ror condițiilor existente în fiecare unitate, au scos în evidență noi posibilități de mărire a producțiilor, atît in sectorul vegetal, cît și în cel al creșterii animalelor. Ca urmare, în toate adunările ținute, țărănimea cooperatistă s-a alăturat chemării cooperativelor agricole din județul Teleorman și, pătrunsă de un profund patriotism, a stabilit ca din depășirea planului și din retribuția membrilor cooperatori să vîndă statului produse in plus față de obligațiile asumate prin contract.Noile angajamente luate cu acest prilej scot în evidență că unitățile cooperatiste pot vinde statului, în afara contractelor încheiate, importante cantități de produse. Acest lucru este cu atît mai semnificativ cu cît o bună parte din cooperativele agricole din județul nostru au avut de 
Răspunsul județelor Argeș, 
Ialomița, Gorj și Vrancea 
la chemarea cooperativelor 

din Teleorman

suferit în urma inundațiilor, importante suprafețe de grîu fiind calamitate. Cu toate acestea, angajamentele luate prevăd că se vor valorifica peste plan în anul 1970 următoarele cantități de produse : grîu — 3 000 tone, porumb — 5 000 tone, floarea-soarelui — 1 500 tone, sfeclă de zahăr — 10 000 tone, legume — 12 000 tone, struguri — 500 tone,, fasole uscată — 1 000 tone, carne de oaie și bovine — 300 tone, lapte — 2 000 hl.In dorința de a duce la îndeplinire, în mod exemplar, obligațiile asumate, țărănimea cooperatistă a stabilit, cu ocazia adunărilor generale ținute, planuri de măsuri tehnico-organizatori- ce care prevăd procedeele ce vor permite fiecărei unități să-și poată realiza și chiar depăși cifrele stabilite ca angajamente suplimentare.Țărănimea cooperatistă din județul Ialomița, condusă și îndrumată în permanență de partid, este hotă- rîtă să folosească la maximum timpul bun de lucru, să execute lucrări de cea mai bună calitate, în vederea asigurării și depășirii obligațiilor suplimentare asumate.Conștienți de importanța muncii pe care o desfășoară, de rolul pe care îl îndeplinesc în transpunerea în viață a politicii partidului și statului nostru, țăranii din însoritul Bărăgan vă asigură, stimate tovarășe Ceaușescu, că își vor aduce întreaga lor contri
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din Hunedoara

NOUA FABRICA

DE OXIGEN

La Combinatul siderurgic

A INTRAT ÎN FUNCȚIUNE
1

activitate în care, în- cu o înaltă sarcinile tra- partid, au din temelii fier o-

HUNEDOARA (corespondentul „Scîn- teii“) : Constructoriide la I.C.S. Hunedoara, care în luna viitoare va împlini două decenii de — timp făptuind exigență sate de schimbat vechile uzine de din Hunedoara șl rașul în întregime — au obținut, în acest sfîrșit de semestru, un nou succes de prestigiu. Prin perfecționarea continuă a muncii în ansamblu, prin ridicarea calității lucrărilor și respectarea termenelor intermediare prevăzute în grafice, colectivele șantierelor construcții II, montaje II și electrotehnică au reușit să reducă timpul de

execuție a lucrărilor la noua fabrică de o- xigen de la C.S. Hunedoara, complet automatizată, unitate care se numără printre cele mai reușite obiective de acest gen din țară, cu o capacitate de 13 normali metri cubi de oxigen tehnologic pe oră, cu un înalt grad de puritate, de o importanță deosebită pentru producția din marele combinat siderurgic.— Cea mai mare parte a oxigenului furnizat de noua fabrică — ne spunea tovarășul inginer Costache Trotuș, director general al Combinatului siderurgic Hunedoara — o vom utiliza la laborarea oțelului cuptoarele Martin, poate aprecia căaceastă cale se creea
e- în Se pe

buție la aprovizionarea populației cu produse agroalimentare, participînd astfel la diminuarea pagubelor provocate de inundații.
COMITETUL JUDEȚEAN IALOMIȚA 

AL P.C.R.

★Mesajul vibrant, de înaltă conștiință patriotică, al țărănimii cooperatiste din județul Teleorman, adresat cooperatorilor din întreaga țară, faptele de totală dăruire ale cetățenilor patriei noastre ce au înfruntat furiile dezlănțuite ale naturii au amplificat simțămintele de sinceră solidaritate umană a țărănimii din județul Gorj, încadrată cu abnegație în efortul ce-1 face întreaga țară pentru a compensa pierderile suferite de economia națională.

Puternicul sentiment de dragoste față de patria încercată își găsește reflectarea în angajamentele luate de țăranii gorjeni de a livra la fondul central al statului, peste prevederile planului de stat pe anul 1970, următoarele produse agricole : grîu — 1100 tone, porumb — 1500 tone, legume — 1 500 tone, cartofi — 100 tone, struguri — 200 tone, fructe — 400 tone, carne bovină — 100 tone, carne porc — 30 tone, furaje (fin) — 1500 tone.în acest scop, toți țăranii cooperatori, mecanizatorii și specialiștii, sub conducerea nemijlocită a organelor și organizațiilor de partid, vor participa efectiv la muncă în fiecare zi pentru executarea exemplară a lucrărilor de întreținere a culturilor ; vor lua din timp măsuri pentru însă- mînțarea cu culturi duble a unor suprafețe mai mari decît cele prevăzute inițial ; vor asigura realizarea sarcinilor la producția animalieră, recoltarea și depozitarea în bune condiții a furajelor , organizarea temeinică a lucrărilor agricole de vară.Pătrunși de spiritul înaltelor răspunderi ce ne revin, de dragoste față de partidul comunist și patria noastră socialistă, vă asigurăm, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, neprecupețind nici un efort, vom acționa cu toată operativitatea pentru a crea condițiile necesare bunei desfășurări a producției agricole, in 

ză posibilități pentru sporirea producției de oțel in viitorul cincinal cu 400 000 pînă la 500 000 tone. Punerea în funcțiune a noii fabrici este urmată îndeaproape și de lucrările de montare a mașinii de flamat în flux, de la laminorul blu- ming de 1 300 mm, care va folosi în a- cest scop oxigenul și care va avea o influență hotărîtoare în ce privește îmbunătățirea calității laminatelor noastre. Totodată, ni s-a creat în prezent posibilitatea de a trece la experimentarea utilizării oxigenului tehnologic și la furnale, in vederea creșterii producției de fontă, pentru a satisface in mai mare măsură cerințele de metal ale economiei naționale.

așa fel încît toate posibilitățile existente să fie pe deplin fructificate, iar elanul și dîrzenia cooperatorilor să se manifeste în toată plenitudinea, pășind cu și mai multă repeziciune pe calea trasată de cel de-al X-lea Congres al partidului.
COMITETUL JUDEȚEAN GORJ 

AL P.C.R.
★Chemarea vibrantă adresată de Uniunea județeană a cooperativelor agricole de producție Teleorman către întreaga țărănime cooperatistă a stîrnit un larg ecou în rîn- dul membrilor unităților agricole din județul nostru.Nici ținutul Vrancei nu a fost ocolit de inundațiile catastrofale abătute asupra țării, care au cauzat grele pierderi și agriculturii. însuflețiți de indicațiile date de dv. personal cu ocazia vizitei de lucru în județul nostru din luna mai a.c., o dată învinsă stihia naturii, întreaga țărănime cooperatistă a pornit să înlăture grabnic distrugerile provocate de calamitățile naturale, ducînd, sub conducerea organizațiilor de partid, o luptă neobosită pentru obținerea unor cantități tot mai mari de produse vegetale și animale.Muncind cu abnegație pentru eliberarea zonelor inundate din chinga apelor și reînsămînțarea lor urgentă, pentru sporirea suprafețelor ocupate cu culturi duble și succesive, luînd măsuri energice pentru recoltarea cerealelor în cel mai scurt timp și în condiții optime, dînd o atenție deosebită dezvoltării sectorului zootehnic, membrii cooperativelor agricole vrîn- cene sînt hotărîți să obțină producții mari, care să compenseze, în parte, pagubele provocate de inundații.In entuziaste adunări, membrii cooperatori și-au exprimat hotărîrea de a vinde statului în acest an cantități sporite de porumb, struguri, legume, fructe și alte produse, atît din plusul unităților, cît și din produsele atribuite cooperatorilor, acoperind astfel, pe de o parte, sarcinile unităților calamitate, cît și suplimentarea participării lor la formarea fondului centralizat al statului cu următoarele cantități : porumb — 3 500 tone, struguri — 5 000 tone, sfeclă de zahăr — 1 500 tone, cartofi — 500 tone, fasole — 196 tone, legume — 1100 tone, lapte oaie — 350 hl, lină — 3,2 tone, ouă — 100 000 bucăți.Condusă și îndrumată de partid, țărănimea cooperatistă din județul Vrancea, neprecupețind nici un efort, va munci cu dîrzenie pentru îndeplinirea exemplară a angajamentelor luate.Vă asigurăm, stimate tovarășe Ceaușescu, că activul Comitetului județean de partid Vrancea este hotărît să participe cu tot entuziasmul la marea bătălie pentru obținerea unor recolte bogate, prin care să diminueze pierderile grele suferite de a- gricultura țării în urma calamităților, înfăptuind politica partidului de înflorire continuă a patriei noastre socialiste.

COMITETUL JUDEȚEAN VRANCEA 
AL P.C.R.
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PROGRAMUL I

în zilele rea majoritate institutelor de rior — după menului de stat — se vor prezenta în fața comisiilor de repartizare la node locuri de muncă. Noua promoție a școlii superioare — peste 18 000 de tineri ingineri, economiști, medici, profesori, geologi, fizicieni, arhitecți și de alte profesiuni — ca întregul tineret al țării aflat pe diferitele trepte ale școlarității sau încadrat deja în munca productivă, privește cu încredere viitorul. Societatea noastră socialistă, care le-a creat cele mai prielnice condiții de pregătire — învățămînt complet gratuit din prima clasă a școlii generale pînă în ultimul an de facultate, laboratoare și biblioteci modern dotate, cămine și cantine, asistență medicală și vacanțe reconfortante — le asigură acum, la capătul anilor de studenție, locuri de muncă pe măsura calificării însușite.După cum se știe, repartizarea în producție a absolvenților învățămîn- tului superior este reglementată de un recent Decret al Consiliului de Stat, care stabilește criterii unitare, precise și clare, drepturile și obligațiile acestora, precum și cele ale organizațiilor socialiste la care absolvenții sînt repartizați.Noile măsuri se înscriu firesc în contextul larg al preocupărilor partidului pentru pregătirea cadrelor necesare economiei și culturii noastre socialiste, necesare azi și în perspectivă, pentru repartizarea judicioasă a specialiștilor de care dispunem pe întregul teritoriu al țării și în locuri de muncă unde pot da randamentul scontat. Complexele probleme pe care le ridică intrarea în producție a absolvenților se rezolvă pe un temei legal corespunzător, în spiritul echității socialiste, promovat cu pregnanță de Congresul al X-lea al partidului în toate compartimentele vieții sociale din țara noastră. Se închid, totodată, diversele portițe pentru manifestarea unor atitudini arbitrare în ceea ce privește alegerea și ocuparea locului de muncă, cît și pentru anumite „aranjamente" de către cei care sînt dornici să primească cît mai mult de la societate, dar să ofere în schimb cît mai puțin cu putință, pentru acei căutători de „locuri călduțe" in viață, chiar cu ’riscul neprofesării specialității pe care au studiat-o, pe cheltuiala statului, ani în șir.Actuala promoție este beneficiara unor prevederi ale recentului Decret al Consiliului de Stat care asigură tuturor nu numai loc de muncă, potrivit diplomei dobîndite, ci și certitudinea unei activități corespunzătoare gradului de pregătire. Criteriul fundamental ce se aplică în repartizarea absolvenților îl reprezintă capacitatea tînărului respectiv. nivelul lui de pregătire format în anii de studii. Alegerea de către absolvenți a posturilor disponibile în ordinea mediei stabilite pe baza rezultatelor la învățătură, este, în fapt, răsplata muncii depuse în anii studenției, cît și recunoașterea de către societate a eforturilor celor merituoși. Sînt convins că în acest fel vor fi stimulați puternic studenții să se pregătească tot mai temeinic, să-și însușească un volum cît mai consistent de cunoștințe, să-și aleagă acel loc de muncă unde să-și poată valorifica plenar cunoștințele și aptitudinile. să șe poată consacra întrutotul profesiunii alese.O soluție originală a fost adoptată în ceea ce privește repartizarea absolvenților în învățămîntul superior și în cercetarea științifică. Domenii de o deosebită însemnătate socială, ele cer aptitudini deosebite, eforturi perseverente. Atestarea unor atari aptitudini prin recomandarea consi-

liilor profesorale ale facultăților vine atît în sprijinul tînărului merituos, cît și în al institutului de cercetare sau de învățămînt superior care-și asigură concursul elementelor celor mai talentate.Am participat ani în șir la acțiunea de repartizare a absolvenților și ne-am putut da seama cîte din problemele lor personale nu-și puteau găsi soluționarea. Tocmai de a^eea aș vrea să relev caracterul judicios în care s-au avut în vedere o serie de situații speciale. în Decret s-a statuat ca absolvenții care doresc să se reîntoarcă și să-și exercite profesiunea în comunele în care își au domiciliul ei, unul din soți sau părinții lor, ori în comunele apropiate, să aibă prioritate în alegerea posturilor disponibile din aceste locuri, indiferent de media obținută. De asemenea s-a luat în considerare și s-a dat o rezolvare corespunzătoare situației studenților. căsătoriți. Asigurarea de locuri de muncă pentru ambii soți, de preferință în aceeași localitate, este de natură să contribuie la consolidarea relațiilor familiale. Proaspeților absolvenți li se acordă, totodată, o serie de înlesniri materiale, cum sînt transportul de la domiciliu la locul de muncă pentru ei, membrii familiei și gospodăria lor ; asigurarea de locuințe corespunzătoare pentru absolvenții ce au fost repartizați în alte localități ; acordarea unei indemnizații de instalare egală cu un salariu lunar pentru cei repartizați în comune și au avut domiciliul în alte localități etc.Este cît se poate de firesc ca, ofe- rindu-i un cadru atît de prielnic de intrare și încadrare în noua profesiune, societatea să stipuleze obligația fiecărui tînăr specialist de a-și ocupa locul în producție (în mod normal, în decurs de o lună) și de a face un stagiu de trei ani in unitatea în care

a fost repartizat. Obligativitatea a-și ocupa postul se întemeiază, de o parte, pe înaltele principii ale eticii noastre socialiste, iar pe de altă parte, pe necesitatea de a se valorifica cît mai repede și mai deplin însemnatele investiții făcute cu pregătirea lui. Intr-o societate în care toți cei apți de muncă desfășoară o activitate utilă colectivității nu-i este nimănui îngăduit, și cu atît mai puțin unui tinăr cu studii superioare, să trăiască din sudoarea muncii celorlalți, fie ei și propriii părinți. Este totodată drept ca societatea să ceară absolventului să-și dea întregul aport la sporirea avuției sociale, potrivit cu pregătirea dobîndită și în locul unde țara are nevoie. Dacă un absolvent nu-și onorează obligațiile morale și materiale față de societate — respectiv nu se prezintă la locul de muncă repartizat — este normal să restituie acesteia contravaloarea sumelor cheltuite cu pregătirea lui. De aceea, este binevenită prevederea din Decret ca absolventul care, fără motive temeinice, nu se prezintă la locul de muncă să suporte penalități civile.In același timp, responsabilități precise revin și organizațiilor socialiste care vor lucra cu noii absolvenți. Deosebit de importantă este obligația întreprinderilor și instituțiilor de a folosi absolvenții în activități corespunzătoare specialității pentru care au fost repartizați. Se pune astfel capăt unor practici dăunătoare din trecut, cînd întreprinderi și alte organizații foloseau noii absolvenți în alte funcții decît cele potrivit calificării acestora.Privită în ansamblu, putem afirma cu toată răspunderea, că promoția 1970 a școlii superioare intră în producție, în viață, cu o temeinică pregătire profesională, cu un larg orizont de cunoștințe de cultură generală, cu o concepție sănătoasă despre lume și societate.Urîndu-le mult succes șl reușită deplină în munca și viața pe care o vor începe în curînd, noi, foștii lor profesori, le dorim din toată inima tinerilor specialiști să contribuie din plin la progresul României socialiste, al întregului nostru popor.

8,30 Deschiderea emisiunii. Micro- 
avanpremiera. 8,40 Gimnastică și 
muzică. 9,00 Clopoțeii vacanței 
(II). Spectacol mare pentru cei 
mici. Emisiune muzical-distractivă 
de Erica Petrușa șl Tatiana Sire- 
teanu. Muzica : T. Popa. Momen
te vesele : Alecu Popovicl. Pre
zintă ; Iurie Darie și Mlhaela 
Istrate. 10,00 Viața satului. 11,10 
Matineu simfonic. Orchestra sim
fonică din Bamberg. Dirijor 
Heinz Walberg. In program ; U- 
vertura „Euryanthe” de Carl Ma
ria von Weber ; Simfonia nr. 36 
în Do major K.V. 425 „Linz" de 
Mozart ; Poemul simfonic „Till 
Eulenspiegel" de Richard Strauss. 
12,10 De strajă patriei. 12,40 Cămi
nul. Studenție în doi — reportaj 
despre familii de studenți care lo
cuiesc în căminul căsătoriților din 
Complexul Grozăvești ; Pe teme 
de familie. Discuție cu artista 
emerită Dina Cocea și scriitorul 
Alexandru Popescu despre armo
nia în căsnicie ; „Parfumul tre
cutului mort" — scenetă de Tudor 
Mușatescu ; Curier medical ; Sfa
turi pentru tinerele mame. Pre
zintă dr. Cleo Stieber ; Modă 
pentru bărbați; Gimnastică. 12,25 
Emisiune în limba maghiară. 14,55 
închiderea emisiunii de dimineață.
15.30 Deschiderea emisiunii de 
după-amiază. Fotbal : Steaua— 
Rapid (divizia națională A). 
Transmisiune directă de la stadio
nul „23 August". 17,15 La horă-n 
sat. Cîntece de nuntă. Soliști : 
Angela Moldovan, Maria Butaciu, 
Ileana Constantinescu, Titiana 
Mihai, Iustina Băluțeanu, Traian 
Straton, Pop Simion, Gheorghe 
Zamfir, Nelu Orian, Nicolae 
Sabău. 17,45 Magazin duminical.
19.30 Telejurnalul de seară. 20,00 
Tonul face muzica. Emisiune de 
varietăți transmită direct. Parti
cipă : Valentina Masslnl, Anda 
Călugăreanu, Maria Pietraru, Du
mitru Furdui, Lucian Marinescu, 
Marcel Roșea, Zolla Rădulescu, 
Ion Alexe, Toni Iordache, Florin 
Zamfirescu, Mircea Diaconu, Iu
lian Vișa, Cristian Berger, Dan 
Micu și Margareta Radinska — 
Bulgaria. își dau concursul : for
mația „Mugurelul" dirijată de Ci
cerone Limberea, grupul vocal 
„Cantabile" și formația Bebe Pri- 
sada. Prezintă Dem. Rădulescu. 
22,00 Reportaj TV : Poeme din 
nisip. Reportaj de George Pietra
ru. 22,15 „Acesta e noul tău fiu". 
Film satiric — producție a stu
diourilor de televiziune poloneze. 
22,45 Telejurnalul de noapte. 23,00 
închiderea emisiunii programu
lui I.

PROGRAMUL II

20,00 Stagiune lirică TV : „Er- 
nani" de Giuseppe Verdi. Inter
pretează un colectiv al Operei din 
Cluj. Dirijor Ion Iancu. Regia : 
Iile Balea. 21,30 Arte
Expoziții bucureștene. 21,45 
man foileton : „Casa 
brook" — reluarea episodului III. 
22,30 închiderea emisiunii program 
mulul II.

frumoase.
Ro-

Budden-

Cele peste 400 de lucrări, aparținînd aproape tuturor genurilor artistice, aflate in Expoziția de artă plastică și decorativă pe care artiștii clujeni au deschis-o recent în sălile Dalles ne dezvăluie, încă o dată substanțiala contribuție pe care artiștii din această parte a ' țării a aduc afirmării artei, plastice naționale. In acest sens, alături de expoziția care cuprindea realizările artiștilor din Iași. Brașov și Sibiu deschisă anul trecut tot în sălile Dalles, prezenta expoziție — prin caracterul ei cuprinzător și totodată selectiv, sintetizînd experiențe artistice ale u- nor perioade mai îndelungate și fiind prezidată de riguroase criterii de calitate — constituie o reală modalitate de afirmare și confruntare a valorilor artistice.In imaginea de ansamblu a creației clujene se impune de la început o atmosferă afectivă unitară, martoră și rod al unei poziții fundamentale, de o rară și admirabilă consecvență față de locuri, oameni, fapte și mituri definitorii. Tradiția școlii , de la Baia Mare se prelungește contemporan în multe din lucrări. Dar nu numai atît. Tradițiile picturii transilvane se reînnoiesc inteligent, înnoadă legături neprevăzute și subtile cu arta precursorilor. cu sensibilitatea întregului popor. Persistă o fertilă prezență a realului, care stă la originea adevăratei plenitu- dini, ca și puterea de a încorpora în lucrări sevele pămîntului nostru, de a a- duce, prin intermediul lor, calmul plin și ardent al tonurilor care împodobesc covoarele populare. Prețuind și iubind această tradiție pentru atingerea poeziei, a atmosferei specifice, artiștii clujeni nu au parcă nevoie de transfigurări ale realului, vărului le realizează existențeispecific, investigată în a-

dîncime și extensiune, în toate anotimpurile și în toate momentele ei majore, în social ca și în mitologie. O asemenea fidelitate impune cu atît mai mult cu cît ea se împlinește în cadrul firescului, modestiei, discreției. Contactul direct și îndelungat cu natura a determinat la pictori — dintre care numim pe Aurel Ciupe, Petre Abrudan, Petru Feier, loan Sima, Mircea Vrcmir, Fiilop Antal Andor, Gheorghe Apostu,

Florean, Albert Nagy, Nagy Imre, Abodi Nagy Bela, Lazar Anton, Svințiu Rodica și alții aduc în centrul a- tenției fie figurile unor personaje ale istoriei noastre, fie profiluri etice și spirituale, o nouă psihologie, o conștiință activă.Există de asemenea lucrări de Investigare a micii dimensiuni, de o poetică lipsită de elocvență discursivă, restrînsă la frumusețea vizuală a fragmentului de tablou ca naturile

și decorativă

deschisă în sălile Dalles

Balazs Peter, Vasile Gheor- ghiță, Teodor Harșia, Incze Jănos Des, Kovacs Zoltan, — înțelegerea frumuseților variate și armoniilor pe care le oferă peisajul, caracterul specific al meleagurilor transilvane, lungimea de undă pe care ele vibrează în sensibilitatea noastră. Este vorba de o articulare coerentă și de sine stătătoare a unor realități recognoscibile, de mici poeme dedicate naturii, frumuseților ei, de a- tracția unui lirism senin al peisajului rural, de melancolia vechilor străzi sau de încercarea de a capta în culoare fluența neistovită, metamorfozele, dominantele și armoniile lumii noastre.Faptele sociale și de istorie nouă se convertesc în cîștiguri de ordin moral, etic, de ordinul conștiinței. Magma istorică și cea socială, cristalizate în spirit, configurînd o nouă spiritualitate, apar în numeroasele portrete prezente în expoziție. Lucrări ca acelea ale lui Aurel Ciupe, Liviu

moarte sau florile a căror apariție poate fi semnalată frecvent pe panourile de expunere. Culoarea este neîncetat decantată. Bizuin- du-se pe un colorit vibrant și cald, culoarea capătă o viață concentrată și preg- nântă cu valori de cîntec energic și profund, ajun- gînd uneori la tensiuni expresioniste. De altfel, exagerarea efectului, materia- lizind în lucrări nevoia de a egala o experiență umană cu prețul sublinierii accentuate a caracterului este o altă caracteristică a întregii expoziții.Mai puțin numeroasă, sculptura artiștilor clujeni se situează la convergența direcțiilor realismului vizual cu aspirația modernă spre sinteză, simplitate. Figura umană, care concentrează în mare majoritate atenția sculptorilor, depășește de cele mai multe ori accidentalul și limitele formei individuale spre obținerea unei sinteze a spiritualității și forței morale a personajului, ca în

monumentală reprezentînd pe Nicolae Bălcescu, realizată de Mircea Spătaru, sau ca în lucrările lui Virgil Fulicea sau Rusu Ion. Propensiunea spre ritmul armonios, decorativ, asociată unui sentiment de echilibru, liniște, concentrare interioară, se remarcă în lucrările lui Jeno Szervatiusz, ca și știința prelucrării lemnului întîlnită și în lucrările lui Tirnovan Ovidiu, Kos Andras etc.Un mod deosebit de viabil de a povesti, sintetiza și simboliza grafic caracterizează lucrările graficienilor clujeni. Preocupările in domeniul investigării sugestiilor inepuizabile ale culorii caracterizează lucrările lui Iosif Bene, de o tratare picturală sensibilă a suprafețelor. De cele mai multe ori însă, în lucrările graficienilor clujeni se recurge la forța de sugestie a contrastului alb-negru în. imagini care reflectă sintetic, inteligent, selectiv elemente ale realității. O anumită seriozitate de atitudine, un spațiu plastic bine organizat constituie reușita unor lucrări semnate de Laurențiu Buda, Al. Cristea, Feszt Ladislau, Florian Milan A- lexandru și alții.Ilustrînd edificator progresul general înregistrat de tapiseria românească, fruc- tificînd mai ales calitățile lînii folosite în culorile ei naturale,Ciupe, Anei Balotă sau Bach Hedda reușite certe.Aparenta i înregistrată I examinare a rilor de artă tiștii clujeni să accentueze o continuitate de ordin spiritual, o continuitate în însăși substanța evoluției artei lor, o relevabilă consecvență — calități pe care expoziția de ia Dalles le ilustrează pe deplin.

I I

I
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• Opera Română : Spărgătorul de 
nuci — 11; Carmen — 19.30.
• Teatrul de operetă : Rose Mary
— 10,30; My fair lady — 19,30.
• Teatrul de comedie (la Teatrul 
de vară „Herăstrău") : Mandrago
ra — 20,30.
• Teatrul Mic : Prețul — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" 
Palatului) : Bărbați fără neveste
— 19,30; (sala Studio) : Năzdrăva
nul Occidentului — 20.

• Teatrul Giuleștl : Acești îngeri 
triști — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Șoricelul și pă
pușa — 11; (sala din str. Acade
miei) : Căluțul cocoșat — 11.

• Teatrul evreiesc de stat: Mazel- 
tov 1 — 11; Actul de căsătorie
— 19,30.
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Nicuță 
Tănase — 19,30.

Am sesizat de numeroa- e ori în coloanele ziarului ostru faptul că itineraie- ! artistice ale teatrelor rofesioniste suferă de o numită unilateralizare în ?ea ce privește locurile ese pentru prezentarea îectacolelor. De cele mai uite ori, asemenea turnee iposesc în cîteva mari o- ișe din țară, mereu ace- ași, în vreme ce numease alte localități așteap- cu lunile sosirea măcar unuia din colectivele untașe care trec, fără a opri, pe lingă săli de atru dornice să le găz- liască. Și subliniem : ne ferim la acele orașe care neficiază de condiții ne și foarte bune pen- i a primi colective ar- tice oricit de mari, cu întări oricît de dificile, pretențioase. Iatăz :Am vizitat de curînd iul Tirgu Secuiesc,îtrul său, în impunăto- edificiu al Casei de tură, o cochetă sală de jctacole, cu cîteva sute locuri, așteaptă cam deIt oaspeți de la teatrele fesioniste din țară. In mele cinci luni ale anu- pe scena edificiului tural din județul Covas- se prezentaseră cinci ctacole dintre■goria iți de primăvară1 ■trul din Satu Mare, mei, femei..." — Teatrul Brașov etc.) și abia u- singur a oferit localni-

cilor ocazia întilniril cu una din capodoperele genului : „Cum vă place ?" de Shakespeare, în interpretarea colectivului teatrului din Sf. Gheorghe, Revelator pentru dragostea față de teatru a locuitorilor din Tîrgu Secuiesc ni se pare faptul că la piesa amintită au fost 980 de spectatori, la o populație a orașului de circa 10 000 de locuitori. Poate exista, oare o altă invitație mai’tentantă pentru colectivele teatrale care

reclamă o anumită indiferență a publicului față de spectacolele de proză ?După cum ne spuneau organele locale, teatrele motivează absența lor prin refuzul... O.S.T.A. de a le aproba includerea respectivelor localități în itinerar. Pe de O.S.T.A. ne demonstrează, cti acte, că teatrele să-și impună anumite trasee. In această dispută, o soluție trebuie găsită spre satisfacția iubitorilor de teatru din Tîrgu Secuiesc, ca și din oricare alt oraș al țării.

lippide „Ziaristica și literatura" sau pe cele intitulate : „G. Călinescu și erudiția" de Al. Dima și „Actualitatea spiritului critic și condițiile lui" de N. I. Popa) dar mai ales o serie de noi rubrici — „Epoca", „Restituiri", „Convorbiri științifice", „Convorbiri critice", „Limbă și stil", „Lite-

ratura și școala", „Lumea artelor".Numărul inaugural al noii serii a „Convorbirilor literare" îndreptățește interesul cu care a fost întîm- pinat și obligă colectivul redacțional la un efort susținut pentru a o impune cu autoritate in viața culturală a țării.
S. MOVILEANU

In peisajul divers al periodicelor de cultură am putut remarca nu de mult apariția numelui unei publicații al cărui loc este bine definit în istoria literaturii noastre — „Convorbiri literare". Preluînd numele prestigioasei sale predecesoare, revista lunară de literatură ce apare la Iași, sub egida Uniunii Scriitorilor, se angajează în editorialul sugestiv intitulat „Continuitate" să răspundă totodată exigențelor de astăzi ale culturii românești. Moment de succesiune, dar și de început — se arată în editorial — „Convorbirile literare" vor promova „o literatură a vieții, a realităților noastre socialiste, a problematiciinostru.

poporului român, a destinului său luminos, profundă in sensuri umaniste".Ilustrind strădania realizări’ acestui deziderat, sumarul bogat și primului număr de, alături de pagini dedicate prozei originale (semnează de această dată George Lesnea, Eugen Jebeleanu. Ion Brad. Nicolae Țațomir, Dumitru Radu Popescu. Florin Mihai Petrescu, Cor- neliu Sturzu, Al. Husar ș.a.) șau de cronicile și recenziile dedicate recentelor apariții editoriale, unele studii și articole consacrate diverselor probleme de actualitate ale dezvoltării literaturii noastre sau ale valorificării moștenirii literare (amintim, articolul lui

O incursiune prin revistele literare demonstrează o simptomatică înmulțire a cazurilor de pseudo-eru- diție comparatistă. Astfel, cititorul care răsfoiește numărul pe mai, al revistei ,.Tomis“ nu poate să nu fie surprins citind „Planeta de prozator" semnată de Octavian Georgescu. Pornind de la premisa în sine justă că rolul criticii este de a scruta intens peisajul literar, de a identifica și selecta valori și din provincie, articolul lui O. G. dobîndește pe nesimțite o turnură insolită. După ce la început observă că în domeniul prozei „asistăm la o proliferare de voci tinere, ...la o explozie de modalități și tehnici" semnatarul „planetei". trecînd la prezentarea unui tînăr prozator ii afirmă calitatea de a fi „un spirit deschis formelor multiple ale realului, interesat însă de a le sonda în

substanța și în mișcarea lor". După o ușoară apropiere cu Brecht, O.G., încălzit, constată, mut de admirație, că „O schiță cum e «Un telefon ca o pasăre», scrisă dintr-o răsuflare, cu o intuiție sigură nu numai că ne face să ne gîndim la pagini de cea mai bună calitate din Saroyan sau Capote, dar ne atrage atenția asupra unei unde tragice" ; unei nuvele i se recunoaște „ritmul cinematic" (!?) și „efectele baroce" urmărindu-se „periplul eroului, un antierou desigur", o altă proză e „parabolică", încă una e scrisă în maniera suprarealiștilor. Dar cine o fi prozatorul ? E vorba de Eugen Lumezianu, autorul volumului „Mersul ciudat al lucrurilor" (apărut în colecția „Luceafărul") și al unui volum ce n-a văzut încă lumina tiparului. Oare cascada de elogii este cea

mai potrivită apreciere critică, obiectivă, a unei proze de debut ?Fenomenul semnalat e sesizabil și în cuprinsul numărului din luna mai al sobrei „Familii" orădene. Gheorghe Grigurcu, recen- zînd „Psalmii" lui Constantin Abăluță, după ce recunoaște ușor concesiv că „volumul e totuși ieșit din comun", afirmă că poetul „cultivă o poezie, am spune beckettiană. O așteptare absurdă, dar impasibilă, ascunzîndu-și groaza sub un ton neutru, livid". Dar poeziile suferă și de neîm- pliniri, mai susține G ,G„ deoarece „un manierism provenind în speță din Saint John Perse atinge uneori versurile" volumului. care atrage totuși prin „insolitul modului de a sintetiza elemente de regulă disparate, de a-și culege armonia de pe o claviatură poetică vastă".Aceeași tehnică a „erudiției" comparatiste excesive o întîlnim și în „Cronica" din 23 mai 1970 în coloanele rezervate analizei romanului lui Corneliu Ștefanache, ..Dincolo". Recenzenta Magda Ursache remarcă cu adîncă subtilitate că „spre deosebire de romanul kaf- kian unde nu există obse-

sie epică, ci o derulare de întîmplări haotice, acestea se întîlnesc în „Dincolo", ceea ce face romanul agresiv și captivant nu pe planul anecdoticului, ci al discursivului". Comparația nu mai necesită comentarii.Sesizînd o asemenea tentație facilă a criticii către comparații fără simțul măsurii, pentru exagerări ușor identificabile, o adevărată maladie a situării anumitor autori în preajma unor nume mari — de regulă aflate în atenția de ultimă oră a exegeților — nu ne propunem judecăți de valoare asupra poeților și prozatorilor comentați. Scopul acestor rînduri este de a reține atenția criticilor asupra unei tendințe prin care se pot aduce prejudicii, in egală măsură, și autorilor analizați, și prestigiului criticii. și autorilor cu care se compară lucrările comentate. Echilibrul, măsura, evitarea unor excese ce pot duce la denaturarea riilor valorice — sînt cupări care nu pot fi dute din atenție în unul din actele critice.Altfel, rezultatul travaliului critic este mai mult decit discutabil.
„Secolul 20

OMAGIAL

din 1968, la fel de divers substanțial în ineditul său — culturii franceze, privită în dimensiunile ei profunde, în valorile care-i a- firmă necontenit, de-a lungul timpului, mesajul umanist. în raporturile diverse cu spiritualitatea noastră. Sub titlul „Mitologia Franței. Onoare — dragoste — patrie" revista publică în versiune românească o amplă selecție de texte semnificative din literatura franceză de la „Cîntecul lui Roland" pînă la creația unor Jean- Paul Sartre. Jules Supervielle. Pierre Jean Jouve, Antonin Artaud etc. însoțită de studii și comentarii critice ale unor autori români și străini. Revista prilejuiește, de asemenea, cititorului contactul cu cîteva texte valoroase semnale de Raymond Oursel, Charles Peguy, avînd în centrul lor figura legendară a Ioanei d’Arc sau, prin intermediul unor comentarii, cu capodopera cinematografică a celebrului regizor Cari Th. Dreyer : „Patimile Sfintei Ioana". Deosebit de interesante se vădesc și scrisorile lui Antonin Artaud către actrița de origine română Jenica Atana- siu (publicate, anului 1969 la Editura pe care le reproduce. Rețin, de asemenea, atenția și cele două articole „Elada modernă" semnat de Vladimir Streinu și — în versiune franceză — „Secolul 20 și Franța" al lui Dan Hăuli- că. care flanchează unitar acest bogat număr al revistei.

• Profesorul distrat : CAPITOL
— 9,15; 11,30; 14; la grădină — 
20,15, ARENELE ROMANE — 20,45.
• Subiect pentru o schiță : CA
PITOL — 16,30; 18,45; 21.
• Dreptul de a te naște : PA
TRIA — 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15.
• Aventurile lui Juan : VICTO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20.45.
• Salariul groazei : LUCEAFĂ
RUL — 9; 12; 15; 18; 21, FESTI
VAL — 9; 12; 16,15; 13; 20,45, GRĂ
DINA DOINA — 20,30.
• Jurnalul unei cameriste : CEN
TRAL — 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21.
• Străinii : REPUBLICA — 8,45;
10,45; 12,45; 14,45; 17; 19,15; 21,15, 
BUCUREȘTI — 8,30; 10,30; 12,45;
14,45; 16,45; 19; 21, GRĂDINA FES
TIVAL — 20,15, STADIONUL DI
NAMO — 20,30.
• Program pentru copii : DOINA
— 9—12 în continuare.
• Vrăjitorul : DOINA — 13,45; 18.
• Astă seară mă distrez : DOINA
— 18,15; 20,30.
• Vînătorul de căprioare : FLO- 
REASCA — 10; 15,30; 18; 20,30.
n Articolul 420 (ambele serii) ; 
CINEMATECA (sala Union) — S; 
11; 14.15, 17,30; 20,30.
• Sub semnul lui Monte Cristo :
FAVORIT — 10; 13; 15,30; 18; 20,30, 
FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30, MELODIA - 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45, MODERN — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Răzbunătorul : LUMINA — 9—
14,15 în continuare: 16,15: 18.30;
20.45.
• Asterix și Cleopatra : TIMPURI 
NOI — 9—17 în continuare.
• Program de documentare în 
premieră : TIMPURI NOI — 19—31 
în continuare.
• Misteriosul X din Cosmos : EX
CELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 15,30; 
18; 20,30, GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30, GRĂDINA EXPO
ZIȚIA — 20.30.
• Afurisitul de bunic : GRIVIȚA
— 10,30; 16; 18,15; 20,30.
• Dansînd Sirtaki : ÎNFRĂȚIREA 
ÎNTRE POPOARE — 15,15; 17,45; 
20, GIULEȘTI — 18; 20,30.
• Dragă Brigitte : GIULEȘTI — 
10; 15,30.
• Adelheid : BUZEȘTI — 15,30.
• Operațiunea Lâontine ; BU- 
ZEȘTI — 18. la grădină — 20,30, 
MOȘILOR — 18. la grădină — 20,30, 
VOLGA — 16; 18; 20,30.
• Ferestrele timpului : MOȘILOR
— 15.30.
• 24 — 25 nu se înapoiază : DA
CIA — 8.45—20.30 în continuare.

se întunecă : 
18,15, la grădină 
— 11; 15; 17,30;

• Așteaptă pînă 
BUCEGI — 10; 16;
— 20,30, MIORIȚA
20.
• Inimă nebună, 
gat : UNIREA — 1 
dină — 20,30.
• Acțiunea „Vulturul" : LIRA — 
15,30; 18.
• Freddy și cîntecul preriei ; 
GRADINA LIRA — 20,30.
• Catifeaua neagră : DRUMUL
SĂRII — 16.
• Jocul care ucide : DRUMUL
SĂRII — 18; 20.
• Warlock : FERENTARI — 15,3®: 
18; 20,30.
• Castelul condamnaților: CO- 
TROCENI — 15,30; 17,45; 20.
• Picioare lungi, degete lungi s 
PACEA — 16: 18; 20.
• Stăpîn pe situație : CRlNGAȘI
— 15.30: 18; 20,15.
• My fair lady : VIITORUL — 
15.30; 19.
• Marile vacanțe ; AURORA — 
9: 11: 13; 16; 18; 20, la grădină — 
20,30, TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18,15, Ia grădină — 20,30, FLAMU
RA — 11; 16; 18,15; 20,30.
• Visul domnului Gentil : POPU
LAR — 15,30; 18; 20,15.
• Profesioniștii : MUNCA — 1®; 
16; 18; 20.
• Operațiunea Lady Chaplin : 
COSMOS — 15,30; 18; 20,15.
e Bănuiala : FLACĂRA — 15,30;
18; 20.30.
• Cel 1 000 de ochi al doctorului 
Mabuse : ARTA — 15; 17,45, la gră
dină — 20,15.
• Iubita Iul Gramînla : RAHOVA
— 15,30; 18.
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COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Dragi tovarăși,
ENERGETICA

VIZITAT CAPITALA

Convorbire cordială, prietenească

(Urmare din pag. I)

ansamblul Titan va fi format din 
15 complexe rezidențiale, cu peste 
70 000 de apartamente, cuprinzînd 
circa 220 000 de locuitori. Bineîn
țeles, alături de construcțiile de 
locuințe se vor înălța aici noi cen
tre comerciale, mari magazine uni
versale, școli, cinematografe. Se 
relevă preocupările edililor pentru 
a asigura, prin concepția de siste
matizare a construcțiilor, spații de 
odihnă — minunatele parcuri care 
înconjoară un lac cu oglinda de 
apă de peste 22 ha, adaptat plim
bărilor de agrement.

înainte de a-și continua vizita 
prin cartier, oaspeții se opresc în
tr-o unitate comercială de desfa
cere a produselor, interesîndu-se 
de modul de aprovizionare a popu
lației.

Noul cartier se recomandă, tot
odată, și ca o puternică zonă in
dustrială a Capitalei. Aici funcțio
nează întreprinderi metalurgice, 
constructoare de mașini, ale in
dustriei electrotehnice, industriei 
ușoare, care dau mai mult de o 
treime din producția industrială a 
Capitalei, numărînd peste 40 000 de 
angajați. Alături de uzinele cu tra
diție — „23 August", „Republica", 
„Industria optică română" — au a- 
părut în cursul anilor industria
lizării uzine și fabrici noi: o în
treprindere de mașini-unelte, o 
fabrică de cabluri și materiale e- 
U ctroizolante, o întreprindere de 
construcții mecanice și aparataj,

o fabrică de medicamente, alta de 
pîine, o termocentrală și altele.

Oaspeții au, de altfel, prilejul să 
cunoască nemijlocit una din ma
rile întreprinderi ridicate în car
tier, ea fiind, totodată, și una din 
cele mai reprezentative unități ale 
industriei noastre constructoare de 
mașini — „Fabrica de mașini-u
nelte și agregate-București". 
ceastă modernă 
bucureșteană, a 
nu depășește un
bucură de apreciere 
tigiu pentru calitatea produ
selor, atît în România, cît și în 
peste 20 de țări de pe toate conti
nentele lumii. Numele ei va de
veni în viitor cunoscut în modul 
cel mai concret și în țara oaspe
ților care onorează uzina prin vi
zita de față. în cadrul colaborării 
bilaterale se analizează posibili
tățile extinderii cooperării în fa
bricația de tractoare, treqîndu-se 
de la asamblare la integrarea a- 
cestor produse în industria ira
niană. La această integrare va 
contribui și F.M.U.A.B. cu utilaje 
de specialitate pe care urmează să 
le furnizeze. Vizitarea fabricii do- 
bîndește astfel o semnificație în 
plus ; de aci interesul pe care Șa
hinșahul Iranului îl arată față de 
dotarea tehnică și performanțele 
agregatelor, față de procesul teh
nologic.

La intrarea în uzină oaspeții 
sînt salutați de ing. loan Avram, 
ministrul industriei construcțiilor 
de mașini, de ing. Alexandru Măr-

A-
întreprindere 

cărei vîrstă 
deceniu, se 

și pres-

Vizitele împărătesei Farah
La Palatul pionierilor domnea 

sîmbătă dimineața atmosfera săr
bătorească, specifică primirii unor 
oaspeți de seamă. La ora 11, aici, 
în acest palat drag copiilor, care 
și-a sărbătorit de curînd două de
cenii de existență, au sosit în vizi
tă împărăteasa Farah a Iranului, 
însoțită de Maria Groza, vicepreșe
dintă a Consiliului Național al Fe
meilor, precum și de Malektadj 
Alam, doamnă de onoare a împă
rătesei, și de alte persoane oficiale 
române și iraniene.

La intrarea în palat, distinsele 
vizitatoare sînt întîmpinate de 
Virgil Radulian, adjunct al minis
trului învățămintului, președintele 
Consiliului Național al Organiza
ției Pionierilor, de alți conducă
tori ai acestei organizații și ai Pa
latului pionierilor.

în holul de onoare are loc un 
scurt ceremonial. Din grupul de 
pionieri, aliniat aici, se desprinde 
o fetiță care adresează un cald 
salut pionieresc și o urare de bun 
venit.

Apoi, în sala de consiliu, Virgil 
Radulian prezintă cîteva date 
despre mișcarea pionierească din 
țara noastră și aspecte din bogata 
activitate a palatului. împărăteasa 
Iranului se interesează de felul 
cum este organizat programul în 
cadrul Palatului pionierilor, de 
vîrsta și numărul coniilor care il 
frecventează, de modul cum este 
coordonată activitatea școlară cu 
preocupările extrașcolare.

Se vizitează în continuare o ex
poziție, în care este adunat rodul 
strădaniilor pionierilor și școlari
lor, al talentelor și aptitudinilor 
cultivate în orele libere în cadrul 
celor peste 50 de cercuri tehnice 
și cultural-artistice ale palatului. 
Distinsele vizitatoare răsfoiesc cu 
interes culegerea de poezii a mem
brilor cenaclului de literatură, in
titulată sugestiv „Mlădițe", și alte 
publicații editate de pionieri pen
tru pionieri. Oprindu-se în fața 
lucrărilor de artă aplicată în lemn, 
împărăteasa Iranului admiră fru
musețea delicatelor sculpturi, in 
care se vădește sensibilitatea mi
cilor creatori față de arta tradi
țională românească. Maiestatea 
Sa Imperială are cuvinte de lau
dă pentru minuțiozitatea și bunul 
gust de care dau dovadă micile 
artiste din cercul de artă popu
lară, iar la cercul de muzică, 
după ce ansamblul coral execu
tă cîteva piese clasice și româ
nești, își manifestă dorința să mai 
asculte o lucrare. După un scurt 
program prezentat de cercul de

balet, vizita se încheie în sala de 
spectacole a palatului, unde tinerii 
artiști, în pitorești costume, inter
pretează cîntece și dansuri popu
lare românești.

Luîndu-și rămas bun de la 
gazde, împărăteasa Farah mul
țumește pentru minunatele ore 
petrecute la Palatul pionierilor și 
își exprimă dorința ca, prin dez
voltarea contactelor între tineretul 
român și cel iranian, cele, două 
popoare să se cunoască mai bine, 
prietenia lor să se întărească și 
mai mult, să înflorească într-o 
lume a păcii și bunei înțelegeri.

După-amiază. împărăteasa Farah 
a vizitat unpl dintre edificiile care 
se impune în arhitectura nouă a 
Bucureștiului prin linia sa ele
gantă și modernă — Sala Palatu
lui. Ing. George Vasu, directorul 
sălii, prezintă condițiile optime pe 
care acest mare amfiteatru le ofe
ră pentru spectacole, concerte și 
alte manifestări artistice. Se fac 
demonstrații de acustică stereofo
nică și de iluminat, instalații reali
zate de specialiști români, după 
soluții originale.

La Muzeul de artă, adăpostit 
într-o altă aripă a palatului, care 
a fost vizitat apoi, sîftt admirate cele 
mai reprezentative opere de artă 
veche, modernă și contemporană 
românească, comori de frumusețe 
create de numeroși maeștri ai pe
nelului și dălții. Satisfacții deose
bite oferă vizitatoarelor remarca
bila expoziție „Constantin Brân- 
cuși“, prima retrospectivă euro
peană a operelor marelui sculptor 
român. împărăteasa Iranului își 
exprimă bucuria pentru fericita 
coincidență între vizita sa și orga
nizarea acestei expoziții, care i-a 
prilejuit cunoașterea unei bogate 
selecții din opera genialului sculp
tor.

Suita se îndreaptă apoi spre 
Ateneul Român, vestigiu al vechii 
arhitecturi bucureștene. Compozi
torul Dumitru Capoianu, directorul 
Filarmonicii „George Enescu", dă 
explicații privind istoricul și arhi
tectura monumentului, sub a cărui 
cupolă au cîntat numeroși și ce
lebri șefi de orchestre și interpreți. 
împărăteasa Farah are cuvinte 
elogioase despre bogăția elemente
lor decorative, urmărește cu inte
res succesiunea momentelor istori
ce povestite de fresca Ateneului.

La încheierea vizitei, în parcul 
din fața Ateneului Român, nume
roși bucureșteni au salutat cu sim
patie pe soția Șahinșahului Iranu
lui.

găritescu, adjunct al ministrului in
dustriei construcțiilor de mașini, 
Mircea Pupăză, directorul generai 
al centralei industriale de mașini- 
unelte, și de colectivul de condu
cere al întreprinderii. Muncitorii 
fabricii fac o caldă primire oaspe
ților.

Mai întîi o scurtă discuție în 
sediul întreprinderii. Directorul 
general al centralei industriale 
prezintă profilul unității, evoluția 
producției și principalele mașini- 
unelte create în ultimii ani de spe
cialiștii de aici. Unele dintre cele 
mai reprezentative mașini-unelte 
grele, mașlni-agregat cu caracter 
de unicat, strunguri carusel, ma
șini de alezat și frezat sînt pre
zentate apoi oaspeților în vizita pe 
care o fac în sectoarele principale 
de producție.

înaltul oaspete iranian se inte
resează de modalitățile de pregă
tire a cadrelor necesare fabricii, 
de felul în care se efectuează con
trolul calității produselor, de per
formanțele tehnice ale unor ma
șini-unelte și agregate și de pro
veniența unor utilaje automatizate 
din dotarea unității, în fața cărora 
se oprește adeseori. De asemenea, 
cere informații cu privire la sis
temul de salarizare a muncitori
lor, cîștigul mediu al acestora, 
precum 
muncă și randamentului 
în cadrul fabricii.
Iranului 
plicațiile 
apreciere 
hărnicia 
torilor 
primă convingerea că, 
rarea economică dintre 
țări, întreprinderea bucureșteană 
F.M.U.A.B. își va aduce »o con
tribuție remarcabilă, cu atît mai 
necesară cu cît Iranul se află 
la început în ceea ce privește dez
voltarea unei asemenea ramuri. 
„Sper că experiența dumneavoas
tră ne va fi de folos în această di
recție". a spus domnia sa.

în încheierea vizitei, Șahinșahul 
Iranului semnează în cartea de o- 
noare a fabricii. .

Exprimînd sentimente de stimă 
și prețuire, mulțumirea pentru 
cinstea ce li s-a făcut de a avea 
oaspeți pe înaltele personalități 
iraniene, în care văd un semn al 
dezvoltării în continuare a priete
niei și colaborării dintre România 
și Iran, în spiritul ideilor de pace 
și progres, al respectului reciproc, 
sute de muncitori ai uzinei au în- 
tîmpinat cu simpatie pe șeful sta
tului iranian.

Din nou coloana 
tată de motocicliști 
terele Capitalei, 
spre reședință.

Pe străzi aceeași mulțime priete
noasă, animată de aceleași senti
mente de bucurie de a avea ca 
oaspeți pe șeful statului iranian, 
de aceeași dorință ca pretutindeni 
să se manifeste plenar tradiționala 
ospitalitate cu care românii știu 
să-și primească prietenii.

Nicolae DRAGOȘ 
Mircea S. IONESCU

uuiu cil dUColULd) 
și la folosirea forței de 

muncii 
cadrul fabricii. Șahinșahul 

mulțumește pentru ex- 
primite, are cuvinte de 

pentru 
specialiștilor 

întreprinderii,

șitalentul
și munci- 

își ex- 
în colabo- 
cele două

oficială escor- 
străbate ar- 

îndreptîndu-se

Sanda IONESCU

Am aflat cu tristețe despre catastrofa națională provocată în țara 
dumneavoastră de groaznicele inundații din ultima perioadă.

Permiteți-ne cu această ocazie să vă adresăm dumneavoastră și în
tregului popor român expresia solidarității noastre tovărășești.

A. NICOLAS
Secretar general 

al Partidului Comunist 
din Martinica

ir

I al P.C.R

ÎN R. P. BULGARIA

Sîmbătă dimineața, tovarășul Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., a primit delegația Uniunii Tineretului Comunist din Venezuela, condusă de Antonio Jose Urbina, membru al C.C. al Partidului Comunist din Venezuela, secretar general al C.C. al U.T.C., care, la Invitația Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist

din România, a făcut o vizită în tara noastră.La întîlnire a participat tovarășul Ion Iliescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C., ministrul pentru problemele tineretului.Tntîlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, tovărășească.•
Cronica zilei

Sîmbătă a avut loc Ia București semnarea planului de colaborare științifică pe anul 1970—1971 dintre Academia Republicii Socialiste România și Academia polonă de științe.Documentul a fost semnat din partea română de acad. CrLstofor Si- mionescu, iar din partea polonă de acad. Jan Michalski.Au fost de față acad. Miron Nico- lescu, președintele Academiei Republicii Socialiste România, precum și Jaromir Ocheduszko, ambasadorul R.P. Polone la București.
V

*
*

*

t

A

LUPTA
nr.

(Agerpres)

Sîmbătă la amiază, Mircea Malița, ministrul învățămintului, a primit pe dl. H. G. Quik, directorul general al Fundației universităților olandeze pentru cooperare internațională, care se află în țară la invitația Ministerului învățămintului.In cadrul discuțiilor au fost abordate probleme privind noi forme de colaborare între universitățile române și olandeze.

apărut

(Agerpres)

DE CLASĂ
6/1970

alîn numărul pe luna iunie revistei se publică în deschidere articolul „Forța morală a poporului român" de MIRCEA MALIȚA. In continuare sînt înserate articolele „Securitate și colaborare în Europa" de NICO- LAE ECOBESCU și DUMITRU I. MAZILU și „Considerații pri- vind planul și prețurile" de ȘTEFAN ARSENE. Revista publică și cuvîntările unor parti- cipanți Ia dezbaterea cu tema „Forța de muncă din agricultură și utilizarea ei eficientă". ‘Acest număr mai cuprinde studiile : „Problema adevărului istoric" de V. LIVEANU. ..Cercetarea științifică in școală" de

ANA TUC1COV-BOGDAN NICOLAE RADU, „Artă și blic......................... ... ................„Critica creatoare Înseamnă judecată de valoare" de ZSOLT GALFALVI, „Din cercetarea sociologică a structurii clasei muncitoare" de O. HOFFMAN, „Factori sociali ai productivității muncii" de HONORINA CAZA- CU, GHEORGHE SOCOL și MIHAI MOCA NU. „Integrarea noilor veniți in mediul urban" de SEPTIMIU KRAUSZ și ANDREI BERES, „Informarea cultural-politică a maselor" de ROMAN MORAR și LAUREN- ȚIU POP și rubrica „Revista revistelor".

?i ♦» ziria și pu- de ANDREI BALEANU,

T*
*

**

De la Ministerul învățămintului

India

In legătură cu înființarea unor noi unități în învățămîntul superior de arhitectură, Ministerul Invățămîntu- lui aduce la cunoștința celor interesați că pentru anul universitar 1970/ 1971, concursul de admitere la Insti- tutui de arhitectură București, precum și la secțiile care se vor ființa la Institutele politehniceIași, Cluj și Timișoara va avea loc în perioada 1—8 septembrie 1970.înscrierile pentru concursul de admitere se tac în perioada 25—31 august a.c.Condițiile de înscriere și probele de concurs, actele necesare, detalii cu privire la desfășurarea concursului, precum și programele disciplinelor de concurs sînt publicate în broșura „Admiterea în învățămîntul superior" ediția 1970.

Pentru a sprijini pregătirea can- didaților la obiectele de concurs se vor organiza cursuri de pregătire în perioada 1 august Cei interesați vor scrisă institutului 25 iulie.Pe toată durata gătire, precum și cursului de admitere, candidați! pot beneficia contra cost de cazare în căminele studențești în limita locurilor și de masă la cantinăTotodată. Ministerul Invățămintu- lui aduce la cunoștință că pentru locurile care nu se vor ocupa la concursul de admitere din luna iulie, la institutele de învățămînt superior se va organiza un a! doilea concurs de admitere, în perioada 12—20 septembrie a.c.

— 31 august 1970. prezenta respectiv o cerere pină lade pre-cursuluiîn perioada con-

Ședința Consiliului Turismului
Sîmbătă dimineața a avut loc ședința Consiliului Turismului la care au luat parte reprezentanți ai conducerii Oficiului Național de Turism, ai ministerelor, instituțiilor centrale și organizațiilor obștești care fac part» din acest consiliu.In cadrul ședinței s-a analizat modul de îndeplinire a programului de acțiuni stabilite pe fiecare minister și organizație in parte în legătură cu

buna desfășurare a activității turistice. De asemenea, s-au adoptat măsuri suplimentare necesare pentru desfășurarea în condiții cit mai bune 
a activității turistice in acest sezon.In încheierea dezbaterilor a luat cuvîntul tovarășul Janos Fazekas. vicepreședinte al Consiliului de Miniștri precum și membri ai Consiliului Turismului.

Semnarea Programului de schimburi 
culturale între România și Iran

avut loc la Ministe- Externe semnarea schimburi culturale și Iran pe anii 1970 prevede schim- de echipe artistice și
La 27 Iunie a rul Afacerilor Programului de dintre România și 1971. Programul buri de echipe artistice și soliști, expoziții de artă, filme, participarea la festivaluri cinematografice, publicarea reciprocă de lucrări beletristice, schimburi între Biblioteca Centrală de Stat din București și Biblioteca Națională din Teheran. Sînt menționate, de asemenea, vizite reciproce de specialiști în diferite domenii ale cercetării științifice, colaborări în domeniile televiziunii și presei, schimburi de echipe și material sportiv etc. După semnarea Programului. Vasile Gliga. adjunct al ministrului afacerilor externe, și Soltan 11 V. Sanandaji. ambasadorul Iranului la București, și-au ex-

primat în scurte cuvîntărl satisfacția pentru dezvoltarea continuă a relațiilor româno-iraniene și convingerea că prezentul Program va contribui și mai mult la cunoașterea valorilor artistice și culturate create de popoarele celor două țări.La festivitatea semnării au asistat Vasile Dinu, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă. Vasile Alexandrescu, adjunct al ministrului învățămintului. Marin Bîrjega. vicepreședinte al Consiliului Național pentru Educație Fizică și Sport, Radu Voinea. secretar general al Academiei Republicii Socialiste România, reprezentanți ai Ambasadei Iranului la București, funcționari superiori din Ministerul A fa cerilor Externe. (Agerpres)

Energetica, domeniu prioritar al economiei naționale, oferă poporului bulgar vecin și prieten satisfacția u- nor realizări de importanță majoră, ale căror coordonate sint indicate de două cifre comparative : 266 milioane față de 19 miliarde kilowați/ore. Ele definesc creșterea producției de energie e- lectrică din 1944 și pină în prezent, constituind rezultanta construirii în ritm intens a unor mari obiective energetice cum sint termocentralele Marita—Iztok. Varna, Ruse, Devnia, cascada de Ia Batak, numeroase hidrocentrale răspîndite pe aproape întreg cuprinsul țării.Pe harta energetică vor apărea anul acesta

noi beculețe, mareînd darea în exploatare a termocentralelor Mari- ța-3 și Ruse. In munții Pirin se apropie de sfîrșit construirea ultimei trepte a cascadei „Sandanska—Bistrița", iar în bătrînii Rodopi, apele barajului Dospat vor pune curînd în mișcare paletele turbinelor hidrocentralei „Tesel".Și pe alte șantiere energetice munca este O atenție se acordă lucrărilorIn toi. deosebită urgentării la cele două uriașe cascade hidrotehnice, ..Belmeken—Sestrimo" și „Kricim - Dospat", care vor totaliza. în final. 640 000 kW. In a- celași timp, zeci de mii hectare de terenuri agricole vor fi irigate.Lingă localitatea Koz-

Iod se întinde șantierul primei centrale a- tomo-electrice bulgare. In colaborare cu U.R.S.S., aci vor fi montate două reactoare, fiecare cu o putere de 440 m W. Primul reactor va intra în funcțiune în 1974, iar al doilea — în anul următor. Viitoarele extinderi vor duce în final la dublarea capacității acestei centrale.Astfel, treptat, prind viață importantele o- biective cuprinse în programul trasat de plenara din noiembrie anul trecut a Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar cu privire Ia dezvoltarea energeticii.
Gh. IEVA

Sofia.

0 contribuție utilă
9

la dezvoltarea relațiilor dintre 
România si R.F. a Germaniei

9

(Urmare din pag. I)internațional viu și activ, concret și constructiv, care să ducă la soluționarea problemelor in suspensie, la întărirea păcii și securității internaționale. In Europa, realitățile statornicite în urma celui de-al doilea război mondial impun recunoașterea și respectarea frontierelor existente și a inviolabilității lor, inclusiv a frontierei Oder-Neisse, recunoașterea existenței celor două state germane — Republica Demcerată Germană și Republica Federală a Germaniei, a necesității stabilirii, pe baza dreptului internațional, de relații cu ambele state germane și Între ele.După cum este știut, țara noastră dezvoltă strînse relații de prietenia frățească și colaborare cu Republica Democrată Germană, stat socialist, de care ne leagă comunitatea orîn- duirii, a țelurilor și aspirațiilor.Totodată, întreținem relații bune de colaborare cu Republica Federală a Germaniei. Inscriindu-se în acest cadru general și avînd un caracter de lucru, vizita președintelui Consiliului de Miniștri al României în Republica Federală a Germaniei a prilejuit un schimb aprofundat de vederi cu privire la evoluția relațiilor bilaterale în perioada care a trecut de la stabilirea relațiilor diplomatice. S-a reliefat că aceste relații — care nu implică opțiuni sau alternative eliminatorii și nu presupun nici un fel de dislocări în relațiile cu alte state, ci, dimpotrivă, constituie un aport pozitiv la cauza apropierii Intre țări și popoare — au urmat un curs ascendent pe multiple planuri, în interesul reciproc al ambelor țări. Au cunoscut o lărgire susținută legăturile economice, schimburile comerciale și tehnico-științi- tice ; în același timp s-a evidențiat că atît puternicul potențial economic al R. F a Germaniei, cit și dezvoltarea economică rapidă a României socialiste, succesele sale în industrializare. în modernizarea și , ridicarea calitativă a producției, permit o creștere amplă și o diversificare continuă a posibilităților de colaborare intre cele două țări. După cum a arătat tovarășul Ion Gheorghe Maurer, stadiul actual al relațiilor dintre cele două țări „pune in lumină suficiente aspecte de natură să încurajeze ambele părți in căutarea de noi posibilități pentru extinderea continuă a colaborării reciproc avantajoase. Un cîmp larg de dezvoltare a relațiilor României cu Republica Federală a Germaniei, ca și cu alte țări ale lumii. oferă cooperarea economică multilaterală".La rindul său, cancelarul federal Willy Brandt releva că o retrospectivă a dezvoltării relațiilor cu România „constituie pentru noi un prilej de a face o serie de constatări îmbucurătoare. Aceasta este valabil in special pentru schimburile economice reciproce. care s-au dezvoltat în mod satisfăcător. dar care pot fi incă lărgite".Tn acest sens, în cursul tratativelor desfășurate între miniștri de resort, al convorbirilor cu reprezentanții cercurilor de afaceri au fost relevate noi posibilități și forme de colaborare reciproc convenabile și avantajoase In diferite sfere ale activității economice : cooperarea tn producție pentru nevoile economiilor celor două țări, precum și pe terțe piețe ; cooperarea tehnico-științifică — domeniu în care cele două părți au căzut de acord în privința elaborării unui program concret de cooperare și etc. Toate aceste o mare varietate, explorate în conti- traduse în via-de specializare posibilități, de urmează să fie nuare și treptat tă in cadrul legăturilor directe între firme și instituții vest-germane și în-

treprinderi și instituții românești.Cu prilejul vizitei au fost examinate și aspecte ale relațiilor politice dintre cele două țări, precum și probleme de interes comun ale vieții internaționale. Așa cum este firesc, problema securității europene, pe care viața o pune cu insistență la ordinea de zi, a format un subiect principal al discuțiilor în acest domeniu. S-a evidențiat a fi comună înțelegerea faptului că popoarele continentului nostru iși pot găsi condițiile unei dezvoltări normale numai prin realizarea securității, prin crearea pe continent a unui climat de destindere și încredere reciprocă, în care să fie exclusă orice posibilitate de folosire a forței sau de amenințare cu forța.De asemenea, a întrunit consensul părților ideea necesității unei conferințe sau a mai multor conferințe consacrate dezbaterii problemelor securității europene.Pot să existe, și într-adevăr există, păreri deosebite în ce privește modalitățile de a pregăti și organiza conferința, dar esențial este că ideea însăși a securității întrunește astăzi pe continentul nostru un acord tot mai larg. Firește că tocmai consultările între state pentru pregătirea conferinței și însăși desfășurarea ei ar înlesni elucidarea problemelor, asupra cărora există deosebiri de vederi, ar face să progreseze cauza securității. In cadrul convorbirilor s-a vădit accepțiunea tot mai largă de care se bucură ideea potrivit căreia o securitate reală, durabilă, poate fi numai fructul unei participări active la acest dialog și al consensului tuturor statelor interesate. Important este — cum s-a subliniat și la recenta consfătuire de la Budapesta a miniștrilor afacerilor externe ai țărilor participante la Tratatul de la Varșovia — ca în procesul pregătirii și organizării conferinței general europene, toate statele interesate să acționeze într-un spirit de cooperare în examinarea propunerilor constructive, spre a facilita găsirea unor soluții acceptabile pentru toți participanții.Pentru progresul destinderii și înaintarea pe calea securității în Europa au o deosebită însemnătate "on- vorbirile angajate în ultimul timp între Republica Federală a Germaniei și o serie de țări socialiste — Uniunea Sovietică, Polonia, Republica Democrată Germană. înseși aceste convorbiri arată că, în pofida menținerii în Republica Federală a Germaniei a u- nor forțe care se opun destinderii și se cramponează de vechile poziții ale înghețării relațiilor. în politica guvernului vest-german își croiește drum tendința spre o abordare mai realistă, mai constructivă a problemelor, în sensul cerințelor destinderii și ale păcii.Țara noastră a salutat aceste convorbiri, manifestîndu-șf speranța că ele vor fi încununate de succes, în interesul părților respective și al cauzei generale a securității și păcii.întreaga desfășurare a vizitei președintelui Consiliului de Miniștri al țârii noastre In Republica Federală a Germaniei a prilejuit o nouă confirmare a faptului că deosebirile în modul de organizare a vieții sociale, în concepțiile politice și filozofice nu reprezintă o piedică în dezvoltarea unor bune raporturi între state, ci. dimpotrivă, asemenea raporturi sînt perfect posibile atunci cînd sint guvernate de înțelegere și respect reciproc. După cum s-a subliniat in comunicatul comun, ambele părți și-au reafirmat dorința de a dezvolta în continuare relațiile pe o bază reciproc avantajoasă, spre folosul celor două țări, ca și al cauzei generale a păcii, securității șl colaborării în Europa și in întreaga lume.
SPRIJIN ACORDAT ROMĂNIEI PENTRU

ÎNLĂTURAREA URMĂRILOR INUNDAȚIILOR
9donat50 000Bucu-

Guvernul Pakistanului a medicamente in valoare de RUPII pakistaneze.Atașați) militari ai S.U.A. la rești anunță că anul acesta nu va fiorganizată recepția tradițională cu prilejul sărbătoririi Zilei forțelor armate ale S.U.A. Fondurile repre- zentind costul acestei recepții au fost depuse la Banca română de comerț exterior in folosul regiunilor sinistrate in urma recentelor inundații.Comitetul de ajutorare inițiat de A- sociația de prietenie Japonia-Româ- nla a colectat șl donat 11 lăzi cu încălțăminte in greutate de 500 kg. A- cest ajutor urmează în mod gratuit de hansa".Municipalitatea- R. F<
să fie transportat societatea „Lult-orașului Frechen 

a Germaniei, a donat

șl expediat în România un nou ajutor de circa 20 tone îmbrăcăminte și încălțăminte.Firma Israel Export Trust Co. din Haifa a donat 2 400 litri ulei comestibil.Asociația funcționarilor internaționali „ONUDI" și cetățenii austrieci Friedrich Hruscha, Otto Panny și Johann Kotanyi au făcut o donație totală de 9 800 ȘILINGI.Ziarul austriac „Arbeiter Zeltung", împreună cu firma „KIeider Bauer" au făcut o donație constînd din 67 costume de damă 12 perechi de pantofi și alte obiecte de îmbrăcăminte. O altă firmă din Austria — „Elin" — a acordat un ajutor constînd tn 28 plite electrice.Cetățeanul algerian dr. Azarma- neclie Aii Akbar a subscris la fon-

AL«dul de ajutorare 500 DINARI GERIEN1.Din R.F. a „Gummi Jaeger" constind în sticle, bieete din material plastic.Din Liban, familia Surmenian Bedros. de origine română, a donat 24 kg de îmbrăcăminte.Cetățeanul de origine română Mihail I. Minea, eu domiciliul ia Varșovia, a donat salariul său pe o lună. Totodată, ca membru al Comitetului de conducere al unei organizații religioase din Polonia a inițiat o largă colectă cetățenească pentru fondul de ajutorare Pină aern au fost depuse la Ambasada română din Varșovia. în numele acestei organizații, 5 000 ZLOȚI și obiecte in valoare do 2 500 ZLOȚI.

Germaniei, a oferit un vane și alte o-firma ajutor

(Agerpres)



viața internațională
UN SFERT Uf VEAC DE IA SEMNAREA

CARIEI NAȚIUNILOR IINI1E
SESIUNE COMEMORATIVĂ LA SAN FRANCISCO

La San Francisco s-au desfășurat 
vineri, intr-o atmosferă solemnă, 
festivitățile legate de împlinirea 
unui sfert de veac de la semnarea 
Cartei Națiunilor Unite. In capitala 
însoritei Californii domnea o at
mosferă de sărbătoare. Pe străzi, in 
piețe, deasupra clădirilor importan
te fluturau, alături de drapelul al
bastru al Națiunilor Unite; stin
dardele naționale ale celor 126 de 
state membre ale acestei orga
nizații.

La ora 14, ora locală, în monu
mentala clădire a operei s-a des
chis sesiunea comemorativă. Este

Cuvîntarea ministrului de externe
al României, Corneliu Mănescuîn cuvîntarea sa, Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, după ce a evocat împrejurările istorice în care a fost elaborată Carta Organizației Națiunilor Unite, a subliniat că în acest document și-a găsit oglindirea țelul suprem al popoarelor: izbăvirea generațiilor viitoare de flagelul războiului, iar fondatorii O.N.U. au încredințat acestei organizații misiunea nobilă de a menține pacea și securitatea internațională, de a promova dezvoltarea unor relații prietenești și colaborarea între state, de a fi un for de armonizare a eforturilor națiunilor lumii pentru atingerea a- cestor scopuri.Bilanțul împlinirilor Națiunilor U- nite dovedește în mod convingător că măsura succesului în activitatea organizației este dată de capacitatea ei de a acționa pentru transpunerea în viață a acestor scopuri, de a contribui la realizarea unei colaborări rodnice între state independente și suverane, în condiții de deplină egalitate și respect reciproc.Constituie însă o realitate faptul — a spus în continuare ministrul afacerilor externe al României — că deși a trecut un sfert de veac de la terminarea războiului mondial, în lume mai persistă încă numeroase probleme nerezolvate. în diferite părți ale globului războiul provoacă încă mari suferințe unor popoare ; cursa înarmărilor a luat _ proporții uriașe ; dominația colonială, în variatele ei forme, nu a fost lichidată pretutindeni, iar starea de subdezvoltare predomină încă în vaste zone ale globului pămîntesc.Ca rezultat al extinderii acțiunilor militare, în Indochina războiul provoacă mari pierderi de vieți omenești și uriașe pagube materiale. Interesele păcii și securității internaționale cer în mod imperios să se pună capăt războiului dus împotriva popoarelor din Indochina, să se permită popoarelor vietnamez, laoțian și cambodgian să-și rezolve singure problemele, fără nici un amestec din afară, conform dorinței și intereselor lor. De asemenea, este necesar să se lichideze cît mai grabnic conflictul din Orientul Apropiat, pe baze politice pașnice, prin aplicarea rezoluției Consiliului de Securitate al O.N.U. din 22 noiembrie 1967.Cel mai înalt omagiu pe care îl putem aduce în acest an jubiliar Organizației Națiunilor Unite — a subliniat ministrul român — îl constituie lichidarea conflictelor din Indochina și OrieDtul Apropiat, respectarea cu strictețe a principiilor înscrise în Cartă, intensificarea eforturilor tuturor statelor pentru înlăturarea politicii de forță, dominație și agresiune, pentru lichidarea oricăror forme de dependență colonială sau neocolonială, statornicirea unor relații de colaborare echitabilă între toate statele, pentru depășirea decalajelor existente, sprijinirea eforturilor țărilor în curs de dezvoltare, pentru asigurarea condițiilor necesare înfloririi și bunăstării fiecărei națiuni. Aceasta impune, de asemenea,

agențiile de presă transmit:
Delegația de activiști ai Partidului Comunist Român, condusă de Dumitru Ghișe, membru supleant al C.C. al P.C.R., adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., care, la invitația C.C. al P.M.S.U., face o vizită de sehimb de experiență în R. P. Ungară, a fost primită simbătă de Aczel Gyorgy, secretar al C.C. al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar. La primire, care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească, a fost de față Dumitru Turcuș, ambasadorul României la Budapesta.

Guvernul austriac nu 
intenționează să demisio
neze și nici să organizeze 
alegeri generale în urma hotărîrii Curții Supreme de a anula, în trei circumscripții electorale vie- neze, rezultatele scrutinului general, desfășurat la 1 martie a.c., apreciate ca neconstituționale — a declarat vineri cancelarul Bruno Kreisky în cadrul unei conferințe de presă organizate la Viena. în cele trei circumscripții, care grupează peste 470 000 alegători, vor fi organizate alegeri parțial*, a precizat cancelarul austriac.

La încheierea vizitei în 
Olanda a secretarului de 
stat pentru afacerile exter
ne d Iugoslaviei, Mirk0 Tepavaț, ta Haga a fost dat publici

aceeași clădire în care, cu un sfert 
de veac în urmă, reprezentanții a 
51 de state au semnat actul consti
tutiv al organizației internaționale 
și au aprobat prin vot textul final 
al Cartei Națiunilor Unite. Acest 
exemplar al Cartei este expus, în 
aceste zile, într-una din sălile clă
dirii memoriale a veteranilor de 
război.

De la tribuna „jubileului de ar
gint" al Națiunilor Unite au rostit 
discursuri 12 personalități, printre 
care secretarul general al O.N.U., 
U Thant, Angie Brooks, președin
tele celei de-a 24-a sesiuni a 
O.N.U., ministrul de externe al Ro

să se acționeze în modul cel mai hotărit, de către toate statele lumii, pină nu este prea lirziu, pentru a se pune capăt înarmărilor, pentru realizarea dezarmării generale și, în primul rind, a celei nucleare.Vorbind despre normele fundamentale înscrise în Carta O.N.U., C. Mănescu a arătat că, printre acestea, la loc de frunte se situează respectarea suveranității și independenței naționale, egalitatea în drepturi, neamestecul în treburile interne ale altor state, nerecurgerea la forță sau la amenințarea cu forța, reglementarea prin mijloace pașnice a diferendelor, dreptul popoarelor de a-și hotărî singure soartă.Organizației Națiunilor Unite îi revine un rol important în lupta pentru destinderea internațională, pentru menținerea păcii și securității internaționale, pentru soluționarea pașnică a problemelor litigioase și dezvoltarea cooperării între state. România se pronunță consecvent pentru întărirea și creșterea eficacității activității O.N.U. pe baza prin-: cipiilor Cartei, susține neabătut înfăptuirea universalității acestei organizații și restabilirea drepturilor legitime ale R. P. Chineze, mare putere mondială, se pronunță pentru admiterea celor două state germane și a altor țări în O.N.U. Arătind că țara noastră pune în centrul politicii sale externe relațiile de prietenie și colaborare cu toate statele socialiste, C. Mănescu a subliniat că România, totodată, promovează consecvent o politică activă de lărgire a colaborării cu toate statele lumii, indiferent de orinduirea lor socială, participă activ la dezbaterea marilor probleme ale vieții internaționale, la eforturile în direcția instaurării unui climat de destindere, înțelegere și cooperare în Europa și în lumea întreagă.O expresie a contribuției României la cauza păcii, securității, colaborării și înțelegerii între popoare, o recunoaștere a rolului pe care țările socialiste îl joacă în lumea contemporană a constituit-o și alegerea unui reprezentant al țării noastre în înalta funcție de președinte a unei Adunări Generale a O.N.U.Republica Socialistă România — a spus în încheiere ministrul nostru de externe — participă cu încredere și interes la activitatea Organizației Națiunilor Unite și a organismelor sale specializate, fiind convinsă că acestora le revine un rol remarcabil in sprijinirea eforturilor de progres și prosperitate ale tuturor popoarelor, in nobila operă de adincire a cooperării intre națiuni, de făurire a unei lumi a păcii și încrederii Intre state.
★In discursul său, secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, U Thant, a lansat un apel la pace în întreaga lume, la înțelegere și reconciliere, la colaborare, eliminarea războaielor și întărirea O.N.U., spu- nînd :Doresc restaurarea păcii în devastata Indochina, e pace just! și 

tății comunicatul cu privire la convorbirile purtate cu ministrul de externe olandez, Joseph Luns. O însemnătate primordială pentru securitatea în Europa, se afirmă, între altele, în comunicat, o constituie respectarea suveranității, egalității in drepturi și integrității teritoriale a tuturor statelor, indiferent de sistemele lor politice, precum și renunțarea la folosirea sau amenințarea cu forța in relațiile reciproce.
0 reuniune consultativă 

a centralelor sindicale din 
EurOpa a£iliate 13 Federația Sindicală Mondială a avut loc la Praga. La reuniune au participat delegații din Bulgaria, Cehoslovacia, Franța, Italia, Cipru, Ungaria, R.D. Germană, Polonia, România, Uniunea Sovietică, precum și din partea fracțiunii unității din cadrul sindicatelor austriece. Cu prilejul acestei întîlniri s-a efectuat un schimb de păreri și informații asupra activității și problemelor ce 

mâniei, Corneliu Mănescu, lakov 
Malik, adjunct al ministrului aface
rilor externe al U.R.S.S., reprezen
tant permanent al U.R.S.S. la 
O.N.U., Amintire Fanfani, președin
tele Senatului italian.

Întrunirea a constituit un prilej 
de reafirmare a atașamentului sta
telor față de viabilitatea și actua
litatea principiilor Cartei, față de 
necesitatea aplicării lor de către 
toate statele, mari sau mici, în prac
tica relațiilor internaționale.

Festivitățile s-au încheiat cu un 
banchet oferit de comitetul de pre
gătire in onoarea participanților.

durabilă in Orientul Apropiat, in conformitate cu rezoluțiile O.N.U. precum și participarea in viitorul cit mai apropiat a Republicii Populare Chineze la activitatea acestei organizații mondiale.Iakov Malik, adjunct al ministrului afacerilor externe, și reprezentant permanent al U.R.S.S. la O.N.U., care a luat apoi cuvîntul. a subliniat necesitatea respectării de către toate statele. și a transpunerii in practică a principiilor Cartei O.N.U., relevi od că „obligațiile asumate prin Cartă trebuie respectate în mod strict de toate statele membre ale Națiunilor Unite. Aceasta înseamnă că în orice parte a lumii unde au loc vărsări de singe, pe timpurile de luptă, trebuie instaurată o pace bazată pe justiție, pe recunoașterea și respectarea suveranității popoarelor și dreptul lor de a hotărî propriile destine, pe neamestecul în afacerile lor interne".Reprezentantul grupului țărilor a- fricane pe luna iunie, Ahmed Ould Taya (Mauritania), a subliniat că popoarele continentului african acordă o deosebită însemnătate problemelor dezarmării și altor probleme politice importante, în primul rînd celor privind eradicarea totală a colonialismului și neocolonialismulUi, rasismului și apartheidului de pe corpul întregii Africi.Aquilion e Boyd (Panama), reprezentantul grupului latino-american, a relevat că „opinia publică mondială cere să se pună capăt imediat războiului din Vietnam, care acum s-a extins aproape în întreaga Indochi- nă. Trebuie redată pacea acestor popoare harnice care nu doresc decît să trăiască în progres într-o Asie liberă".în discursul său, Charles Yost, reprezentantul permanent ai S.U.A. la O.N.U., a spus, printre altele : Noi, membrii Națiunilor Unite — sau «noi popoarele Națiunilor Unite», cum se arată în Cartă — deținem puterea de a da viață pe deplin spiritului organizației sau să acționăm în sens contrar. Fie ca în amintirea zilei de astăzi să folosim împreună această putere înainte de a fi prea tirziu : să luăm hotărîri în problemele grele, să acceptăm sacrificii și compromisuri care să asigure viața Cartei și a generațiilor viitoare.Amintore Fanfani, președintele Senatului italian, a subliniat, printre altele, referindu-se la problemele europene, „dorința reafirmată recent de guvernele din această zonă de a pregăti și participa la o conferință europeană de securitate și cooperare, deschisă tuturor statelor membre ale celor două alianțe militare și statelor neutre".Primarul orașului San Francisco, Joseph Alioto, gazda acestei întruniri internaționale, a mulțumit partici- panților pentru prezența lor și și-a exprimat încrederea că amintirea momentelor grele ale istoriei care au condus statele la fondarea O.N.U. va contribui la întărirea organizației, la sporirea eficacității sale pentru a se ridica la înălțimea speranțelor popoarelor într-o lume a păcii, securității și colaborării.

stau în prezent în fața sindicatelor de pe continentul european.
Sesiunea Adunării de 

Stat a R. P. Ungare3 luat sfir“ șit la Budapesta. în cadrul dezbaterilor din ultima zi a sesiunii, a luat cuvîntul, printre alții, Degen Imre, președintele Oficiului național al apelor, care a prezentat în fața deputați- lor un raport asupra situației inundațiilor din țară. Adunarea de Stat a adoptat proiectul de lege privind executarea bugetului pe anul 1969.
Un nou satelit lansat în 

Uniunea Sovietică - „Cos- 
mOS-351" 3 £ost Plasat simbătă pe o orbită circumterestră — anunță agenția TASS. La bord se află aparatură științifică destinată cercetării spațiului cosmic în conformitate cu programul anunțat anterior. Satelitul este prevăzut cu un sistem radio pentru măsurarea exactă a elementelor orbitei, cu un sistem radiotele- metric pentru transmiterea pe Pă- mînt a datelor privind funcționarea aparaturii științifice.

26 de deputați în Parla
mentul turc au fost excluși

PRIETENIA
DINTRE IRAN 

Șl ROMANIA SE 

VA CONSOLIDA 
CONTINUU

PRESA IRANIANA DESPRE 
VIZITA IN ROMÂNIA

A ȘAHINȘAUIUI IRANULUITEHERAN 27. — Corespondentul Agerpres, Nicolae Popovici, transmite : Presa iraniană acordă largi spații relatărilor despre vizita întreprinsă în țara noastră, la invitația președintelui Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, și a soției sale, Elena Ceaușescu, de Șahinșahul Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr și de împărăteasa Farah, despre colaborarea pe multiple planuri între România și Iran.„Relațiile dintre Iran și România reprezintă un strălucit exemplu de cooperare strînsă între state eu sisteme politice și economice diferite", subliniază în editorialul său cotidianul de limbă engleză „TEHERAN JOURNAL". „Pe lîngă domeniul e- conomic, relevă ziarul citat, cooperarea irano-română s-a extins în sfera tehnicii, a științei și culturii, pe baza acordurilor existente, au devenit frecvente schimburile de delegații. Iranul exportă în România variate produse industriale, precum și petrol, iar România acordă asistență tehnică și instalații pentru un complex de industrializare a lemnului și o uzină de tractoare. Pe de altă parte, subliniază cotidianul amintit. România se afirmă in viața internațională ca un factor vital care sprijină dialogul între state cu sisteme „sotial-politice diferite. De asemenea, unul din scopurile politicii externe iraniene îl constituie favorizarea înțelegerii între țările lumii. Cele două națiuni au astfel interese comune și in sfera internațională, în încheiere, este exprimată convingerea că prietenia dintre Iran și România, întemeiată pe respectul reciproc și pe neamestecul în afacerile interne, se va consolida in viitorii ani.La rîndul său, ziarul „BOURSE", de limbă farsi, publică un comentariu consacrat raporturilor economice dintre Iran și România. Se reamintește, în acest sens, colaborarea română la realizarea unor proiecte petrochimice, de producere a superfos- faților, la construcția de silozuri etc. Este amintit, de asemenea, acordul irano-român privitor la colaborarea României în dezvoltarea mecanizării agriculturii în Iran.Presa iraniană relevă, totodată, primirea călduroasă rezervată suveranilor iranieni la București, consi- derînd-o drept o manifestare a sentimentelor de prietenie dintre popoarele României și Iranului.
Incidentele 

din Irlanda 
de Nord

DUPĂ ARESTAREA DEPUTATEI 
BERNADETTE DEVLINBELFAST 27 (Agerpres). — Situația politică din Irlanda de Nord s-a înrăutățit brusc, vineri seara, după ce s-a anunțat arestarea tinerei deputate în Camera Comunelor, Bernadette Devlin, una din liderele luptei pentru drepturi civile a populației catolice nord-irlandeze. Bernadette Devlin a fost întemnițată în închisoarea pentru femei din Armagh, unde va ispăși o condamnare de șase luni, pentru participarea ei la incidentele ce au avut loc în vara anului trecut în Irlanda de Nord. Arestarea a survenit după ce Curtea de apel din Belfast a respins o cerere a celei mai tinere deputate din Parlamentul englez, în vîrstă de 23 de ani, de a înainta un apel la Camera Lorzilor.Imediat după ce a devenit cunoscută știrea arestării Bernadettei Devlin, sute de catolici din orașul Londonderry au manifestat pe străzi a- runeînd cu sticle incendiare și pietre asupra militarilor britanici. Aceștia au ripostat, folosind grenade cu gaze lacrimogene.

de Consiliul disciplinar aî Partidului Justiției, de guvernămînt, din Turcia, deoarece au votat alături de opoziție în luna februarie, pentru a respinge proiectul de buget prezentat de guvernul primului ministru, Suleyman Demirel. în rîndurile deputaților excluși se află cinci foști miniștri.
Guvernele R.P. Mongole 

și Italiei au hotărit să sta
bilească relații diplomatice între cele două țări și să facă schimb de reprezentanțe la rangul de ambasade — anunță agenția Mon- țame.

Radiodifuziunea franceză a 
organizat vineri o seară muzi
cală românească cu public, 
retrasmisă în direct de postul 
France musique. In marele Au
ditorium al Palatului radiodifu
ziunii franceze, decorat cu stea
guri românești, au fost prezenți 
la această reprezentație peste 
1 500 de spectatori. Ea s-a trans
format într-o călduroasă mani
festare a prieteniei franco-ro- 
mâne.

Vizita in Suedia
a delegației M. A. N., condusa 

de tovarășul Ștefan Voitec
STOCKHOLM 27 — Trimisul special Nicolae Ionescu transmite : Delegația parlamentară română, condusă de președintele Marii Adunări Naționale, Ștefan Voitec, a vizitat vineri, la Gotteborg, două dintre cele mai importante complexe industriale ale Suediei — uzinele „Volvo" și șantierul naval „Arendai".în cele 26 de fabrici ale complexului industrial „Volvo" — situat pe primul loc în rîndul țărilor scandinave, cu o cifră de afaceri de 4 400 milioane coroane anual — se produc automobile, utilaje agricole, motoare de avioane, motoare nautice, motoare industriale, calculatoare electronice etc.Oaspeții români au fost invitați să viziteze uzina de automobile, avînd astfel posibilitatea să facă cunoștință cu principalele etape ale procesului de producție a automobilelor

DEMISIA
GUVERNULUI 
IORDANIAN
AMMAN 27 (Agerpres). — Regele Iordaniei, Hussein, a acceptat sîmbătă demisia guvernului premierului Bahjat El-Talhouni. cerîndu-i premierului să-și exercite în continuare funcțiile pină la formarea viitorului cabinet.Din Amman, agențiile de presă relatează că Abdel Moneim El-Rifai, vicepreședinte și ministru de externe în guvernul demtsionar, a declarat că consultările avute cu liderii tuturor formațiunilor politice în vederea constituirii unui nou guvern au fost încununate de succes. Rifai a precizat că va prezenta în curînd regelui Hussein lista membrilor noului cabinet.♦PARIS 27 (Agerpres). — „Singura modalitate de soluționare a crizei din Orientul Apropiat o constituie aplicarea rezoluției Consiliului de Securitate din 22 noiembrie 1967“ — a declarat președintele Franței, Georges Pompidou, într-o scurtă alocuțiune rostită vineri cu prilejul primirii noului ambasador al R.A.U. acreditat la Paris, Esmat Abdel Meguid.Totodată, șetul statului francez a afirmat că țara sa nu va precupeți nici un efort pentru a se ajunge la soluționarea pe cale politică a acestei crize.

Roma. Manifestație a muncitorilor greviști din transporturi în sprijinul re
vendicărilor lor economice

La Paris s-au încheiat lucrările primei conferințe a miniștrilor însărcinați cu problemele științei din statele europene membre ale UNESCO, însemnătatea unei asemenea conferințe este ilustrată de prezența a 30 de delegații europene. Delegația țării noastre a fost condusă de profesor Gh. Buzdugan, președintele Consiliului Național al Cercetării Științifice, care a fost ales vicepreședinte al conferinței. După cum Se știe, această conferință a avut loc din inițiativa României care a găzduit și o reuniune de experți însărcinată să pregătească ordinea de zi și documentele de lucru ale conferinței.Conferința de la Paris a dezbătut timp de o săptămînă patru grupe de probleme importante pe comisii : selecția, formarea și utilizarea oamenilor de știință și a inginerilor ; determinarea priorităților în cercetarea științifică în funcție de obiectivele naționale ale dezvoltării economice, sociale și culturale ; aspectele naționale ale cercetării fundamentale ; cooperarea europeană în domeniul cercetării fundamentale. L-am rugat pe prof. Gheor- ghe Buzdugan, șeful delegației române, să ne împărtășească opiniile sale în legătură cu rezultatele acestei prime conferințe europene, a factorilor responsabili cu problemele științei.

Contribuția oamenilor de știința 
la promo varea cooperării europene

— Ca un rezultat important — ne-a spus domnia sa — trebuie relevată, în 
primul rînd, voința comună a tuturor 
miniștrilor participanți de a dezvolta 
și diversifica programele de coope
rare bilaterală și multilaterală în 
domeniul cercetării științifice, la ni
velul întregului continent european. 
Acest fapt este extrem de pozitiv. 
Recomandările adoptate în documen
tul final al conferinței au subliniat 
importanța științei și tehnicii pentru 
pace și înțelegere internațională, 
pentru îmbunătățirea climatului de 
destindere și bolaborare pe conti
nentul nostru, intre țări cu sisteme 
social-economice diferite, cit și im
portanța acestui program de coopera
re europeană nu numai pentru țări
le Europei, ci și pentru țările in curs 
de dezvoltare.

Totodată — subliniază documentul 
final — cooperarea internațională în

♦ „Volvo", care sînt renumite în lumea întreagă pentru calitatea lor deosebită.Apoi, membrii delegației M.A.N. au vizitat șantierul naval „Arendai", unul dintre cele mai moderne din lume. De pe docurile șantierului se îndreaptă spre beneficiarii din diferite țări vase-gigant de peste 200 000 tone.însoțiți de primarul orașului Gotteborg, Harry Steinborg, oaspeții români au avut prilejul să vadă in- trînd în rada marelui port al orașului nava românească „Sibiu", construită la Șantierul naval din Galați, ca o confirmare a dezvoltării continue a relațiilor economice dintre cele două țări.Simbătă seara, la Stockholm, președintele celei de-a doua Camere a Riksdagului suedez, Henry Allard, a oferit un dineu în onoarea delegației M.A.N.
Critici 

la adresa 
O. S. A.WASHINGTON 27 (Agerpres) — Statele Unite au propus în cadrul sesiunii Organizației Statelor Americane (O.S.A.), ce se desfășoară la Washington, studierea unui acord internațional care să permită să se contracareze valul de violențe și răpiri de diplo- mați și oameni politici din America Latină. Luînd cuvintul la dezbateri, 

secretarul de stat al S.U.A., William 
Rogers, a declarat că este necesar să 
se încheie un acord internațional prin 
care să fie declarate „crime internațio
nale" răpirile de diplomați și care 
să prevadă măsuri eficace împotriva 
unor astfel de acte.Luînd cuvintul după reprezentantul american, delegații statelor Panama și 
Chile au declarat că se opun propunerii S.U.A. Ei au afirmat că violențele înregistrate în America Latină au la origine nedreptățile sociale ce ar trebui lichidate. Ei au criticat apoi 
funcționarea O.S.A., susținind că 
această organizație „s-a limitat să dea 
prioritate tunurilor și nu alfabeti
zării". „In cursul fiecărei manifesta
ții din America Latină, a declarat delegatul panamez, au avut dreptate cei 
împotriva cărora erau îndreptate ba
ionetele. O.S.A., a spus el, nu s-a do
vedit nici suplă și nici capabilă de a 
garanta liniștea popoarelor America 
Latine".

domeniul științei trebuie să se că
lăuzească după principiile fundamen
tale ale respectării independenței și 
suveranității naționale, egalității in 
drepturi, neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc. Este, 
de asemenea, necesar ca toate forme
le și modalitățile de cooperare să 
pornească de la criteriul universali
tății. Conferința a subliniat impor
tanța formelor bilaterale și multila
terale de cooperare pe plan regional 
și subregional, tn sfîrșit, conferința a 
recomandat ca UNESCO să organize
ze periodic astfel de întîlniri ale mi
niștrilor științei din Europa, precum 
și reuniuni de experți care să stu
dieze diferite probleme ale cooperării 
în cercetarea științifică.— Care este contribuția țării noastre la succesul acestei conferințe ?

— Delegația noastră a avut o parti
cipare activă in tot cursul conferinței.

Forțele patriotice au 
creat o regiune eliberată 

în nord-estul 
CambodgieiPNOM PENH 27 (Agerpres). — în‘ Cambodgia forțele populare de rezistență continuă ofensiva asupra pozițiilor trupelor administrației Lon Noi — Sirik Matak și ale unităților militare americano-saigoneze care au invadat această țară. în noaptea de vineri spre simbătă, forțele patriotice au ocupat alte două importante orașe cambodgiene — Bo Kheo și La- bansiek — preluînd astfel controlul total asupra provinciilor din nord- estul țării — Ratanakiri, Mondulkiri și Stung Treng, relatează agenția A. P. Forțele de rezistență populară, relevă agenția A.P., controlează, în prezent, cinci provincii, șapte capitale provinciale, inclusiv numeroase alte localități și puncte strategice dispuse în jurul orașului Pnom Penh. Agenția citată constată că, de fapt, forțele patriotice au „creat o regiune eliberată in nord- estul Cambodgiei și prin acțiunile lor continuă să-și extindă controlul".

★HANOI 27 (Agerpres). — Un purtător de cuvînt al Ministerului de Externe al R. D. Vietnam a făcut simbătă o declarație în care condamnă continuarea acțiunilor de violare a spațiului aerian al R. D. Vietnam de către avioanele americane. Se menționează, între altele, că la 25 iunie a fost atacată cu rachete o zon* din districtul Dien Chau, provincL- Nghe An. în declarație se sublinia^ că S.U.A. trebuie să înceteze neîntârziat aceste acțiuni care încalcă suveranitatea și securitatea R. D. Vietnam.
Plenara

C. C. al P. C. 
din CehoslovaciaPRAGA 27 — Corespondentul Agerpres, Eugen Ionescu, transmite : La Praga s-au încheiat vineri lucrările Plenarei C.C. al P.C. din Cehoslovacia. Gustav Husak, prim-sccretar al C.C. al P.C.C., a prezentat o informare despre „îndeplinirea directivelor pentru realizarea concluziilor plenarei din mai și sarcinile principale imediate ale partidului pînă la sfir- șitul anului".Comitetul Central a confirmat schimbările de cadre efectuate de Prezidiu, excluderea lui A. Dubeek din rîndul membrilor P.C.C., revocarea lui din funcția de deputat în Camera Poporului și din cea de ambasador în Turcia și a hotărit schimbări în aparatul de partid și de stat.Plenara a cooptat noi membri în C.C. al P.C.C. și a ales pe M. Hrus- kovic în funcția de secretar al C.C. al P.C.C. și președinte al Comisiei Economice a C.C. al P.C.C.în încheierea lucrărilor plenarei ■ luat cuvîntul Gustav Husak.

Plenara C. C. 
al Partidului 

Muncii din AlbaniaTIRANA 27 (Agerpres) — La Tirana a avut loc o plenară a Comitetului Central al Partidului Muncii din Albania. Hysni Kapo, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.M.A., a prezentat raportul privind creșterea calității muncii organizațiilor de partid la nivelul sarcinilor actuale ale construcției socialiste. în încheierea lucrărilor a luat cuvîntul Enver Hodja, prim-secretar al C.C. al Partidului Muncii din Albania.

La propunerea țării noastre, conferin
ța și-a dat asentimentul ca printre 
problemele pe care UNESCO le va 
studia să existe și posibilitatea elabo
rării de acorduri internaționale pri
vind cooperarea în domeniul cerce
tării științifice în Europa.— Se poate spune, deci, că această conferință constituie un element pozitiv al destinderii, cooperării și securității europene la care năzuiesc, într-o măsură tot mai largă, popoarele continentului nostru.— După cum s-a subliniat în cursul 
lucrărilor conferinței, însuși faptul 
că miniștrii statelor din țările Euro
pei aparținind unor sisteme social- 
politice diferite s-au reunit pentru 
prima dată la masa conferinței, con
stituie un succes politic demn de re
levat și, evident, un moment im
portant in dezvoltarea programului 
de cooperare europeană a UNESCO. 
Recomandările adoptate în unanimi
tate confirmă și întăresc această con
statare, deoarece ele evidențiază in
teresul, posibilitatea și dorința mi
niștrilor științei din statele euro
pene de a găsi noi și noi forme de 
cooperare științifică la nivelul în
tregului continent. Delegația română 
apreciază că această conferință re
prezintă o contribuție importantă 
pentru realizarea unui climat de pa
ce, securitate și cooperare interna
țională in Europa — obiectiv pentru 
care România a militat și militează 
activ și in parmanență.

Al. GHEORGHIU
Parii
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