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Un riguros cadru legal 
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gospodărirea 
mijloacelor materiale 

si bănești
PE MARGINEA PROIECTULUI DE LEGE PRIVIND RĂSPUN
DEREA CONDUCERILOR ORGANIZAȚIILOR SOCIALISTE PEN
TRU GOSPODĂRIREA MIJLOACELOR MATERIALE Șl BĂ
NEȘTI, ORGANIZAREA Șl FUNCȚIONAREA CONTROLULUI 

FINANCIAR

Radu CIURILEANU
controlor revizor general în Ministerul Finanțelor

Grandioasa adunare populară din Timișoara — la care au participat 
nețărmurit față de partid,

zeci de mii de oameni ai muncii — a constituit o entuziastă manifestare a dragostei fierbinți și a atașamentului 
față de secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu

Cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 

la adunarea populară din Timișoara

Cea de-a doua zi a vizitei de lucru pe care tova
rășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășii 
Gheorghe Pană, Ilie Verdeț, Iosif Banc, a făcut-o în 
județele Arad și Timiș a stat sub semnul aceleiași 
primiri entuziaste din partea a sute de mii de cetă
țeni - români, maghiari, germani, sîrbi - sub semnul 
puternicei coeziuni dintre partid și popor, expresie 
a simțămintelor de dragoste și încredere pe care le 
nutresc toți oamenii muncii pentru Partidul Comunist 
Român, conducătorul încercat al poporului nostru 
pe drumul făuririi societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Străzile Timișoarei aveau la ceasurile dimineții de vineri, ca și spre miezul zilei, o înfățișare aleasă, caracteristică momentelor sărbătorești, pe care i-o conferea acea inedită și uriașă grădină mișcătoare — zecile de mii de buchete de flori purtate de oameni ca semn de omagiu, de înaltă stimă față de conducătorul partidului și statului nostru, căruia Banatul și bănățenii i-au făcut o primire entuziastă.Mulțimea, exuberanta mulțime de timișoreni a ținut să-și exprime încă o dată prin aclamații și urale „Ceaușescu — P.C.R.“, „Ceaușescu și poporul", prin urări la adresa partidului, a patriei noastre socialiste, tot ceea ce simte, tot ceea ce gîndește, ia unison cu toți cetățenii României socialiste, patria noastră liberă, independentă și înfloritoare pe care, sub con

în mijlocul muncitorilor de la cunoscuta uzină „Electromotor” din Timișoara

ducerea partidului, o înalță prin munca și faptele lor, pe culmile tot mai înalte ale civilizației și progresului.„Vom munci cu abnegație pentru realizarea angajamentelor sporite pe care ni le-am luat", au ținut să exprime intr-un, consens unanim muncitorii întreprinderii „Electromotor".„Țăranii cooperatori vor realiza cu cinste sarcinile trasate de partid, vor asigura recolte tot mai bogate", spuneau harnicii lucrători ai ogoarelor de la Tomnatic și Biled, bucuroși că pot arăta secretarului general al partidului roadele muncii lor, că pot exprima încă și încă o dată mulțumirea lor adîncă partidului care le-a îndrumat pașii pe calea marii agriculturi socialiste.în întreprinderile, instituțiile și (Continuare în pag. a Il-a)

Dragi tovarăși,Doresc în primul rînd să vă adresez dumneavoastră, tuturor locuitorilor municipiului Timișoara și ai județului Timiș, un salut călduros din partea Comitetului Central al partidului, a Consiliului de Stat și a guvernului Republicii Socialiste România. (Aplauze puternice).Este pentru mine o deosebită plăcere să vizitez din nou Timișoara, precum și alte localități din județ, să mă întîlnesc cu locuitorii acestor meleaguri, cu organizația de partid, cu comitetul județean. A devenit, de altfel, o bună tradiție ca, în activitatea sa, conducerea noastră de partid să se întîlnească și să se sfătuiască permanent cu comuniștii, cu organizațiile de partid, cu toți oamenii muncii, pentru a găsi căile cele mai bune de înfăptuire a programului dezvoltării multilaterale a societății noastre socialiste. (Aplauze p-** lungite).

Doresc să mulțumesc tuturor tovarășilor care au luat cuvîntul, aici și au dat glas sentimentelor lor — ș.i ale dumneavoastră— de recunoștință și profund atașament față de partid, față de Comitetul nostru Central. în cuvintele rostite, în manifestările cu care am fost întîmpinați în municipiul Timișoara, cît și în comunele Și în întreprinderile pe care le-am vizitat, vedem expresia încrederii dumneavoastră, a întregului popor, în partidul nostru comunist, în politica sa marxist-leninistă, o puternică afirmare a voinței maselor populare de a înfăptui neabătut politica internă și externă a statului nostru. (Aplauze prelungite ; se scandează „P.C.R.-Ceaușescu").Am vizitat două întreprinderi din orașul dumneavoastră și doresc să remarc, cu satisfacție, că în ambele întreprinderi am constatat progrese remarcabile în modernizarea lor, în realizarea unei producții de bună calitate. Atît colectivul de la fabrica „Electromotor", cît și cel de la „Industria lînii" au obținut rezultate bune și se străduiesc să lucreze tot mai bine. De altfel, primul secretar al comitetului județean de partid ne-a spus că în toate întreprinderile din județul Timiș planul producției industriale pe primele șase luni a fost realizat și depășit. Doresc să adresez atît colectivelor din întreprinderile pe care le-am vizitat astăzi, cît și tuturor muncitorilor din Timișoara și din județul Timiș, calde felicitări pentru rezultatele obținute în activitatea lor. (Aplauze prelungite).în împrejurările grele provocate d« furia apelor dezlănțuite, clasa noastră muncitoare s-a aflat, ca întotdeauna, în primele rînduri, a răspuns cu entuziasm, cu întreaga sa energie chemării partidului, a muncit cu eroism atît pentru a limita consecințele dezastruoase ale revărsării apelor, cît și pentru refacerea întreprinderilor, pentru reluarea, într-un timp cît mai scurt, a cursului normal al întregii activități. Trebuie să declar cu satisfacție că în întreaga țară, pe primele șase luni, planul producției globale a fost îndeplinit și depășit, realizîndu-se o creștere de peste 12 la sută față de anul trecut. (Aplauze puternice, prelungite).Avem mîndria de a afirma că în cursul acestui an vom reuși să lecuim rănile provocate de inundații, să înlăturăm toate pagubele, să realizăm planul actualului cincinal în bune condiții și să punem astfel o bază trainică următorului cincinal. Putem fi mîndri de felul 

în care clasa noastră muncitoare— sub conducerea comuniștilor — își îndeplinește rolul de înaltă răspundere de forță conducătoare a întregii națiuni socialiste. (Aplauze puternice).Am vizitat două cooperative a- gricole — la Biled și Tomnatic — am văzut, din elicopter, o bună parte a recoltelor. Este știut că și județul Timiș a avut de suferit datorită situației climatice din primăvara acestui an. Dar, așa cum am putut să constat, sînt condiții ca și în județul dumneavoastră să se recupereze mult din pierderile suferite, să se obțină recolte satisfăcătoare, care să contribuie la asigurarea aprovizionării populației cu produse agroalimentare. (Aplauze prelungite).Am avut satisfacția să constat că țăranii cooperatori, muncitorii din agricultură, inginerii, tehnicienii, lucrează cu entuziasm, cu îndîrjire, pentru a obține recolte sporite ; ei reînsămînțează terenurile inundate, insămînțează cultura a doua, pentru ca, pînă la urmă, să realizeze prevederile propuse ; unele cooperative și-au luat angajamentul să livreze în plus fondului central o serie de produse agroalimentare. Felul în care țăranii din județul Timiș, ca de altfel și din celelalte județe, au răspuns chemării partidului arată încă o dată ce minunată țărănime cooperatistă are țara noastră. Ca de atîtea ori în cursul istoriei, țărănimea noastră își face, și acum, din plin, datoria față de popor, față de patrie. (Aplauze). Doresc de aceea ca la acest miting să adresez cooperatorilor, celorlalți lucrători de la sate, tuturor țăranilor din județul Timiș calde felicitări pentru munca minunată pe care o depun. (Aplauze prelungite).Timișoara este unul din marile centre de cultură ale patriei noastre ; aici își desfășoară activitatea un mare număr de intelectuali. Există în acest municipiu institute de învățămînt superior și de cercetare științifică puternice, cu rezultate bune în activitatea lor. Sîntem la încheierea anului de învățămînt, a anului universitar— și putem spune că avem frumoase realizări în acest domeniu ; intelectualitatea din Timișoara și-a făcut datoria în educarea tinerei generații. Ea și-a adus, de asemenea, contribuția la rezultatele bune obținute atît în industrie, cît și în agricultură. De aceea doresc să adresez intelectualității din Timișoara care, la fel cu toți oamenii de cultură și ști- (Continuare în pag. a IlI-a)

O retrospectivă asupra perioadei care s-a scurs de la Conferința Națională și Congresul al X-lea ale Partidului Comunist Român — evenimente pe care cu drept cuvînt le putem numi momente istorice în viața societății noastre — este de natură să releve oricui faptul că intr-un timp relativ scurt principalele domenii ale activității economice au fost supuse unei riguroase examinări critice, aducindu-li-se importante îmbunătățiri de ordin organizatoric, funcțional și metodologic, a căror expresie juridică s-a concretizat. într-o serie de legi adoptate de Marea Adunare Națională. Avem in vedere, ca reglementări de natura celor de mai sus. Legea contractelor economice, Legea privind asigurarea și controlul calității produselor, Legea privind organizarea, planificarea și executarea investițiilor, Legea organizării și disciplinei muncii în u- nitățile socialiste de stat și altele.Proiectul de lege privind răspunderea conducerilor organizațiilor socialiste pentru gospodărirea mijloacelor materiale și bănești, organizarea și funcționarea controlului financiar vine să adauge ansamblului de măsuri luate pînă în prezent, pentru perfecționarea conducerii și planificării economiei naționale, o reglementare pe baze noi a sarcinilor și răspunderilor în domeniul gospodăririi și controlului, elemente de primordială importanță în ridicarea la un nivel și mai înalt a eficienței economice în toate sectoarele de activitate.De altfel, după cum reiese din însăși denumirea proiectului de lege, principala problemă, firul roșu al noii reglementări, o reprezintă precizarea răspunderii conducerilor organizațiilor socialiste pentru modul in care gospodăresc mijloacele materiale și bănești ale statului. Accentul pus pe răspundere se justifică nu atît prin faptul că aceasta nu ar fi existat pînă acum, ci, dimpotrivă, se bizuie tocmai pe necesitatea de a se stabili într-o formă și mai concretă parametrii a- cestei răspunderi în domeniul gospodăririi raționale și al controlului utilizării resurselor materiale și financiare ale societății noastre sociajiste.Controlul sistematic al activității de gospodărire a patrimoniului oferă fiecărui conducător de unitate, indiferent
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ÎN PRIMUL SEMESTRU

Succese remarcabile
in industria Capitaleiproducției întreprin-Planul globale al derilor din Capitală a fost realizat in primul semestru al anului în proporție de 101,9 la sută, obținîndu-se peste prevederi mărfuri in valoare de aproape 456 milioane lei. Comparativ cu producția obținută în primul semestru al anului trecut, realizările din a- 

cest an au fost cu 12,8 la sută mai mari. Importante depășiri au fost înregistrate la laminate finite — 1 232 tone, țevi din oțel 2 525 tone, transformatoare de forță, acumulatoare cu plăci de plumb, mijloace de automatizare, prefabricate din beton armat și altele. In ceea ce privește producția marfă reali-
Excelenței Sale

Domnului RICHARD M. NIXON
Președintele Statelor Unite ale AmericaCASA ALBĂ, WASHINGTON, D.C.Cu ocazia Zilei Independenței Statelor Unite ale Americii, îmi este plăcut să vă adresez, Excelență, din partea mea, a Consiliului de Stat și a poporului român, cordiale felicitări împreună cu cele mai bune urări de prosperitate poporului american.Sper sincer că relațiile dintre țările noastre vor cunoaște o continuă dezvoltare, în interesul ambelor popoare, al păcii și. colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

de nivelul organizatoric la care se situează sau domeniul de care aparține, posibilități mult sporite de urmărire a rezultatelor activității pe care <» conduce și de soarta căreia răspunde. Nu sînt necesare prea multe argumente pentru a convinge că respectarea cu strictețe a normelor legale după care se desfășoară activitatea de recepție și autorecepție la primirea și eliberarea valorilor materiale, depozitarea, conservarea și manipularea acestora, efectuarea la termen a inventarierilor periodice, organizarea sistemului de pază constituie cela mai importante mijloace de preîn- tîmpinare a abaterilor Ce se fac încă simțite în activitatea unora dintre organizațiile noastre socialiste.Deplin justificat apare accentul pa care proiectul de lege îl pune pe controlul ce trebuie asigurat in interiorul fiecărei organizații socialiste asupra tuturor fazelor activității curente. Această stipulare vine să a- ducă o esențială corectare unei mentalități ce mai stăpînește pe anumiți conducători de unități, care consideră că exercitarea controlului este o treabă care privește exclusiv unele organe specializate din afara unității și nicidecum pe ei ca mandatari ai administrării unei părți din avuția națională. Viața a dovedit că lucrurile merg bine acolo unde înșiși conducătorii exercită un control direct asupra activității compartimentelor din subordine, precum și acolo unde s.au stabilit pentru fiecare cadru cu funcție de conducere atribuțiile de control operativ-curen,t și condițiile de exercitare a acestuia. îmbinare» judicioasă a laturii educative a controlului cu latura sa represivă, aplicată in condițiile unei inalte principialități și exigențe, dau garanția obținerii unor rezultate și mai bune în domeniul gospodăririi mijloacelor materiale și bănești și apărării integrității proprietății socialiste.Se poate observa din studierea proiectului de lege că activității de control financiar preventiv i se aduc importante îmbunătățiri. Reține în principal atenția faptul că, în spiritul proiectului de lege, controlul financiar preventiv se va exercita a- supra acelor operații care determină (Continuare în pag. a IV-a> 

zările au fost mai mari față de prevederile planului cu 460,5 milioane, iar producția marfă vîndută și încasată cu 527 milioane lei. Este semnificativ faptul că aproape 82 la sulă din sporul de producție realizat în primul semestru al acestui an a fost realizat datorită creșterii productivității muncii.
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

JUDEȚUL TIMIȘ
(Urmare din pag. I)unitățile agricole de pe cuprinsul județului Timiș muncesc într-o deplină unitate și frăție români, maghiari, germani, sîrbi și alte naționalități. Cît de plastic se exprimă bătrînul țăran Gheorghe Gheor- gheade de la Tomnatic, cînd adresîndu-se tovarășului Nicolae Ceaușescu, arăta că partidul nostru comunist, sub conducerea secretarului său general, a făcut ca inimile tuturor fiilor României socialiste să bată în același ritm.Vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu în județele Arad și Timiș a constituit o nouă și vibrantă întîlnire a conducătorului partidului și statului nostru cu sute și sute de mii de muncitori, țărani, intelectuali, cu tineri și vîrstnici, a prilejuit schimburi rodnice de păreri, o amplă consultare cu masele asupra mersului construcției socialiste, iar indicațiile prețioase date de tovarășul Ceaușescu, atît în timpul vizitării unor importante obiective industriale și unități socialiste din agricultură, cît și cu prilejul mitingurilor care au avut loc au mobilizat energiile creatoare ale ce-

lor ce muncesc, pentru a realiza și depăși sarcinile acestui ultim an al cincinalului și a pregăti astfel rampa de lansare a noului plan cincinal.N-a fost loc de muncă unde oamenii să nu fi declarat solemn că vor face totul pentru ca mărețele sarcini stabilite de Congresul X-lea să fie traduse în viață, mod exemplar.Acest angajament izvorăște înalta conștiință patriotică a oamenilor muncii, din convingerea de nestrămutat că, în ciuda greutăților pricinuite de calamitățile naturale, vor obține victorii pe frontul reconstrucției și vor adăuga noi succese în industrie, agricultură, în toate domeniile de activitate.Semnificația majoră a acestei noi vizite de lucru a Nicolae Ceaușescu b tocmai înălțătoarele manifestări ale unității de monolit dintre partid și popor, ale dragostei și atașamentului față de conducătorul partidului și statului, expresia hotărîrii tuturor celor ce muncesc de a făuri pe pămîntul României edificiul măreț al socialismului.

al îndin

tovarășului reprezintă

Pe cimpia bănățeană,
in preajma secerișuluiZburăm deasupra cîmpieî bănățene, vastă întindere de lanuri, în care verdele crud al porumbului face bună vecinătate cu holdele pîrguite, în marginea cărora stau aliniate, înainte de marea bătălie a secerișului, combine argintii. O ploaie măruntă a spălat cîmpia, întărindu-i culorile. Mal stăruie încă mari ochiuri de apă, după inundațiile pricinuite de torente. în jurul lor — ogoare negre, abia re- însămînțate după retragerea apelor.Simetric așezate, cu case mari, solide, cîteva mîndre sate bănățene sînt depășite în zbor, pînă în marginea comunei Tomnatic. Se aterizează pe o miriște unde s-a adunat toată suflarea satului, cu mic, cu mare. Un brîu viu înconjoară într-o clipită pe secretarul general, asupra căruia se revarsă o adevărată ploaie de flori. x Președintele cooperativei, Petre Feneși, salută cu mare bucurie sosirea tovarășului Nicolae Ceaușescu și a celorlalți conducători de partid și de stat în mijlocul lor. Se apropie, cu pași rari, un bătrîn cooperator, Gheorghe Gheorgheade, de 75 de ani, purtînd cu solemnitate o pîine rumenă, mare cît „roata carului", și sare. Om care a văzut și trăit multe, găsește cuvinte de mare simțire pe care le adresează conducătorului țării: „Vă întîm- pinăm după datina bătrîneas- că, scumpe tovarășe Ceaușescu, pe dumneavoastră, care ați cimentat sufletul poporului român, care ați făcut ca inimile noastre să bată în același fel, să fie o singură inimă. Vă salutăm cu mare dragoste, pentru că partidul, sub conducerea dumneavoastră, a înălțat țara noastră la o înflorire pe care strămoșii noștri nici n-au putut-o visa. Să ne trăiți mulți, mulți ani fericiți, pentru a ne conduce țara, vă dorim sănătate spre binele patriei și poporului român".Cuvintele cooperatorului au răspuns gîndului tuturor celor prezenți, care și-au exprimat printr-o furtună de ovații aceleași alese sentimente, aceeași vie recunoș-

tință față de partid și conducătorul său, tovarășul Nicolae Ceaușescu.La sediul cooperativei, dintele înfățișează de partid și de stat nității, preocupările perspectivele marii rii. Cooperativa din litate are un profil trat de repartizarea multiplă a terenului agricol — 330 ha cultivate cu grîu, 414 cu porumb, 100 cu sfeclă de zahăr, 110 cu legume, dintre care 6 ha de sere și 10 de solarii, 180 piersici și alte 120 cu rul zootehnic n-a fost glijat: sînt crescute, foarte bune, 642 bovine, 1 840 porcine, 16 000 păsări. Pretutindeni, o curățenie exemplară, ordine. „Noi ne-am orientat spre a- ceste sectoare, tovarășe secretar general, spune președintele cooperativei, pentru că ne-am convins, din proprie experiență că aceștea sînt surse nesecate de întărire a cooperativei și ridicare a nivelului de viață al membrilor săi". De altfel, o expresie a acestei preocupări o aflăm și în mica expoziție amenajată aici, unde, alături de legume pe care le-ar invidia orice fermă specializată, alături de piersici ca merele de aur din poveste, întîinim și o pompă de irigații de tip „Tomnatic", creată de tehnicienii de aici și realizată în 60 exemplare care dau rezultate cîmp. „Este o inițiativă bună" apreciază tovarășul Ceaușescu.Președintele cooperativei îi invită pe oaspeți să viziteze sectoarele de bază. Un prim popas se face la solariile de roșii, unde plantele se dezvoltă frumos sub acoperișul de polietilenă. Apoi sînt văzute legumele cultivate în cîmp, unde se obțin pînă la patru vagoane și jumătate la hectar. Sînt puțin în- tîțziate culturile, datorită timpului neprielnic, dar promit recolte bogate.Tovarășul Nicolae Ceaușescu se interesează de suprafața irigată, apreciază că sînt condiții peijtru extinderea irigațiilor, ceea ce ar contribui la sporuri de recolte.

preșe- conducătorilor dezvoltarea u- cooperatorilor, lor gospodă- această loca- complex, ilus-
industriale hectare cu vie. Secto- nici el ne- în condiții

deîn

lovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți conducători

Președintele cooperativei subliniază că încă din această toamnă se vor mări suprafețele care vor beneficia de avantajele irigării.Nu departe, în lanul de grîu din- tr-un soi timpuriu, au și intrat combinele. Secretarul general al partidului urmărește modul cum se lucrează, se interesează de organizarea muncii, recomandă o preocupare stăruitoare pentru evitarea pierderilor de boabe și pentru recuperarea plevei. Cercetează a- poi spicele și intră într-un alt lan, abia dat in pîrg. Se pare că „mai are încă vreo săptămînă — apreciază tovarășul Ceaușescu — să vă găsească bine pregătiți !“.Conducătorii de partid și de stat se înapoiază apoi Ia locul aterizării elicopterului. Aici, cooperatorii le-au pregătit o surpriză : o mică tribună improvizată, în jurul căreia s-au strîns, roată, o mare masă de oameni, ovaționînd, aplaudînd, rostind cu dragoste numele secretarului general al partidului. Este o invitație plină de căldură, căreia tovarășul Ceaușescu îi dă curs, adresînd tuturor celor prezenți un cuvînt îndelung și puternic aplaudat.După ce a adresat locuitorilor comunei Tomnatic un salut din partea Comitetului Central al partidului, a Consiluilui de Stat și a guvernului, tOVOrăȘUl 
Nicolae Ceaușescu 3 :Mi-a făcut o deosebită plăcere să vizitez cooperativa dumneavoastră, să mă întîlnesc cu conducerea ei. Mi-a plăcut cum sînt

Sute de muncitoare de la „Industria lînei" din Timișoara fin să dea mina cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, să-i 
ureze sănătate și fericire

de partid și de stat
întîmpineculturile ; se întrevede ca in acest an eoope- recolte bogate.întreținute perspectiva rativa să obțină Aceasta demonstrează că cooperatorii, conducerea cooperativei, președintele ei, inginerii au depus o activitate susținută, adueîndu-și astfel contribuția la înfăptuireaprogramului de dezvoltare a agriculturii noastre socialiste. Doresc să vă felicit din toată inima pentru rezultatele pe care le-ați obținut pi-nă acum, pentru felul in care vă desfășurați activitatea in cooperativă. (Vii aplauze).Am aflat, cu acest prilej, că anul acesta cooperativa dumneavoastră împlinește 20 de ani de la înființare. De altfel, tovarășul președinte m-a invitat să particip la sărbătorirea acestui eveniment. Desigur, ar fi pentru mine o deosebită plăcere să pot lua parte la sărbătoarea dumneavoastră. Doresc în orice caz să vă felicit acum pentru rezultatele bune obținute în a- ceastă perioadă și să urez cooperativei să devină tot m^i puternică, mai înfloritoare, asigurînd fiecărui membru al ei venituri sporite, o viață îmbelșugată. (Aplauze puternice ; se scandează „Ceaușescu- P.C.R.").Rezultatele cooperativei dumneavoastră, ca de altfel ale tuturor cooperativelor din țara noastră, dezvoltarea agriculturii socialiste din România demonstrează cită dreptate a avut partidul nostru acum 21 de ani cind a hotărit să inițieze acțiunea de cooperativizare a agriculturii. Acum pentru noi toți este clar că numai marea gospodărie in care țăranii și-au unit pământurile, numai cooperativizarea agriculturii asigură îmbelșugate, bunăstarea rea țărănimii noastre, îndelungi).Am avut anul acesta deosebite datorită inundațiilor, ploilor și timpului rece. Să ne închipuim ce s-ar fi intîmplat dacă agricultura noastră nu ar fi fost cooperativizată, dacă nu am fi putut folosi din plin mijloacele mecanice, chimice, știința agricolă. Fără îndoială că situația țării ar fi fost deosebit de grea, aprovizionarea populației ar fi avut de suferit. Putem spune că datorită cooperativizării, precum și felului în care țărănimea cooperatistă — împreună cu întregul nostru popor — a răspuns chemării partidului în lupta pentru învingerea greutăților, vom putea asigura aprovizionarea populației în bune condiții. Iată de ce doresc încă o dată să subliniez importanța cooperativizării, iată de ce țin să vă felicit pe dumneavoastră, ca și pe celelalte cooperative care împlinesc 20 de ani, precum și cooperativele mai tinere care desfășoară o activitate susținută pentru recolte bogate.Vă doresc noi și noi succese, tuturor, multă sănătate și multă fericire! (Aplauze prelungite, wale; se scandează „Ceaușescu- P.C.R.").In continuarea vizitei făcute pe ogoarele mănoase ale Banatului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu ceilalți conducători de partid și de stat se opresc la cooperativa din Biled, unitate fruntașă a agriculturii din județ. Președintele unității, Sabin Bec, înconjurat de numeroși cooperatori, de fete in costume bănățene, tește un cuvîntConducîndu-i pe conducătorii de partid și de stat spre ferma zootehnică, președintele ii informează că unitatea dispune acum de 5 800 porcine, ceea ce permite să se su-

producții și ferici- (Aplauzegreutăți

ros-de bun sosit.

răspund aclamațiilor zecilor 
cu căldură

de mii de locuitori ai Timișoarei venifi să-i

carne 11- din cele pen- pre- Sec-
plimenteze cantitatea de vrată statului. De altfel, 7 000 de kg contractate tru acest an au și fost date peste 3 000 kg carne,torul zootehnic a permis ridicare simțitoare a valorii zilei-muncă și creșterea generală a nivelului de trai al cooperatorilor. în ceea ce privește culturile cerealiere însă, cooperativa a avut serios de suferit pe urma inundațiilor, aproape 1 200 ha fiind încă sub apă.— Ce recoltă prevedeți pentru a- nul acesta ? — întreabă tovarășul Ceaușescu.— 2 500— 2 800 kg la hectar, mai slabă ca anul trecut. Porumbul însă este foarte bun acolor unde n-am avut inundații. Dar nu-i nimic, tovarășe secretar general. Oamenii noștri sînt foarte harnici, găsim noi posibilități să acoperim pagubele Puteți să vă bizuiți pe noi !Ca și la Tomnatic, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu adresează un călduros salut cooperatorilor din Biled, spunînd :Mi-a făcut o deosebită plăcere să vizitez din nou cooperativa dumneavoastră, să văd ce s-a mai în- tîmplat în cei cîțiva ani care au trecut de la ultima vizită. Am constatat cu satisfacție că ați obținut rezultate bune ; cooperativa dumneavoastră s-a dezvoltat, sectorul zootehnic aproape s-a dublat și — după cum mi-a spus tovarășul președinte — au crescut și veniturile cooperatorilor. De aceea, doresc să vă felicit pentru rezultatele pe care le obțineți în activitatea dumneavoastră. (Aplauze prelungite).

Știu că anul acesta, datorită condițiilor climatice nefavorabile, ați avut unele pierderi ; mai aveți încă sub apă o suprafață destul de mare. Dat știu, de asemenea, că depuneți eforturi pentru a recupera cît mai mult din aceste pierderi, pentru a însămînța după orz și grîu alte culturi, pentru a re- însămința terenurile inundate pe măsură ce apele se retrag, îneît pină la sfirșitul anului să pute.i lichida în cea mai mare parte pierderile. Aceasta este, tovarăși, singura cale pe care trebuie să mergeți. Ea cere, într-adevăr, muncă. Știți însă că nu numai aici, ci in multe alic părți ale țării am avut inundații mari. întregul nostru popor depune eforturi deosebite pentru a recupera pierderile. Sîn- tem convinși că și cooperativa din Biled, dumneavoastră toți, veți munci spre a face ca pierderile să fie recuperate în cea mai mare măsură încă în acest an. Vă urez succes deplin în această muncă. (Aplauze puternice).In încheiere, doresc să vă adresez un salut din partea Comitetului Central al partidului, a Consiliului de Stat și a guvernului și să vă urez să obțineți noi și noi succese în munca pe care o desfășurați.Multă sănătate și multă fericire în viață I (Aplauze prelungite ; se scandează „P.C.R. — Ceaușescu").După vizita pe ogoarele bănățene, conducătorii de partid și de stat se întorc în orașul reședință de județ, unde sînt întîmpinați cu aceeași căldură și simpatie, cu o impresionantă manifestare de dragoste și prețuire.
Ritmul trepidant

ai Timișoarei industrialeStrăveche urbe din cimpia Banatului, care în anul trecut și-a sărbătorit jubileul a șapte veacuri de existență documentară, Timișoara este astăzi un municipiu cu o distinctă personalitate economică, științifică și social-culturală- S-au clădit aici, în ultimii douăzeci și cinci de ani, importante uzine și întreprinderi ce și-au cîștigat prin produsele lor o bună reputație atît în tară, cît și peste hotare. De la produsele metalurgice la mașini electronice de calcul; de la mobilă și prefabricate, la stofe și țesături; de la detergenți sintetici la încălțăminte și produse alimentare — Timișoara se înscrie în circuitul economic al țării cu un nume de prestigiu.De asemenea, în anii socialismului, Timișoara și-a afirmat pe deplin valențele sale în sfera științei, tehnicii și culturii românești. Sînt bine cunoscute realizările oamenilor de știință de aici în domeniul sudurii, mașinilor hidraulice, construcțiilor metalice și de beton armat, contribuțiile în agricultură, medicină și alte sectoare de activitate....Coloana de mașini se îndreaptă spre una din cele mai vechi și însemnate întreprinderi timișorene — „Electromotor" Uzina își întîmpi- nă oaspeții dragi cu ritmul trepidant al muncii, înaltă a creației, de realizări careRenăscută din lăsate pe aceste
cu temperatura cu un nou bilanț i-au sporit faima, cenușa si ruinele locuri de urgiile

ultimului război mondial, reconstruită din mers, „Electromotor" își aduce o contribuție de preț la măreața operă de edificare socialistă a patriei. Motoarele și utilajele electrice produse în uzină sînt solicitate de numeroase unități ale industriei noastre, bucurîndu-se, în același timp, de apreciere în circa 20 de țări ale lumii. Aproape că nu există mare fabrică de mașini- unelte românească care să nu preia o parte din munca și hărnicia muncitorilor de aici, tor" a devenit de motoare de locie din țară.Conducătoriistat sînt salutați, la intrarea în întreprindere, de ing. Ion Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini, de Marin Tănase, directorul uzinei, de sute de muncitori, tehnicieni și ingineri. In fața machetei, și a graficelor de producție sînt prezentate tovarășului Nicolae Ceaușescu, celorlalți oaspeți, stadiile actuale de dezvoltare și perspectivele ce se deschid acestei uzine în anii viitori.Fiecare an a înscris pe harta întreprinderii noi capacități de producție, noi linii tehnologice, cu flux automatizat, concepute și realizate de specialiștii uzinei, astfel îneît se poate spune că „Electromotor" este o creație a vremii noastre, socialiste, un rod al politicii de industrializare, prombvată cu consecvență de partidul nostru. Conducătorii de partid și de stat sînt in-

„Electromo- principalul furnizor putere mică și mij-de partid și de
ingineri.

formați că uzina realizează astăzi numai în două zile întreaga producție valorică a anului 1948.Interesîndu-se despre îndeplinirea sarcinilor de plan, tovarășului Nicolae Ceaușescu îi sînt înfățișate realizările la zi: depășirea planului la producția globală, pe primul semestru, cu 2,2 la sută, iar la producția marfă cu 1,5 la sută ; directorul uzinei, Marin Tănase, informează că în aceste zile au fost discutate și analizate temeinic, la nivel de conducere, sarcinile de plan pe anul următor. Colectivul întreprinderii este hotărît să sporească, în 1971, producția globală cu 14 la sută, iar productivitatea muncii cu 17 la sută.Se face, apoi, un scurt popas în noua hală de motoare, înzestrată cu instalații de înaltă tehnicitate, o hală imensă, de aproximativ 4 000 de mp. Tovarășul Nicolae Ceaușescu este invitat să viziteze expoziția amenajată aici și care reunește, într-o imagine sintetică, o parte din cele 125 de produse de bază și derivate ale uzinei: motoare electrice, de diferite puteri și dimensiuni, aspiratoare, ventilatoare de masă, electropompe de uz gospodăresc etc. Sînt prezentate, de asemenea, utilaje șl dispozitive create în uzină : stanțe succesive pentru tole, necesare motoarelor e- lectrice, cochile de turnare, precum și un dispozitiv electronic de echilibrat motoare, creație a dr. ing. Dan Teodorescu, cunoscut inovator și inventator al întreprinderii.Tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă să se acorde o atenție și mai mare promovării spiritului novator de care dau dovadă muncitorii și specialiștii uzinei, să se încurajeze creația tehnică, menită să sporească randamentul și calitatea producției. Preocupat îndeaproape de dezvoltarea uzinei — în care se reflectă succesele, dar și sarcinile actuale ale industrializării socialiste a patriei — secretarul general al partidului dă indicații în legătură cu folosirea mai judicioasă a spațiului de lucru, cu organizarea științifică a producției și a muncii.Muncitorii și tehnicienii atelierului de montaj din secția 10-mo- toare fac oaspeților o primire deosebit de călduroasă. Ei țin să a- ducă la cunoștința conducătorilor de partid și de stat că au hotărît să realizeze, peste angajamentul inițial din acest an, o producție de 2 milioane lei pentru a contribui la compensarea pagubelor produse de inundație. E încă o dovadă a abnegației și devotamentului cu care clasa muncitoare și-a mobilizat forțele în jurul partidului și statului socialist în momentele de grea încercare prin care am trecut în primăvara acestui an datorită vitregiei naturii.Tovarășul Nicolae Ceaușescți se oprește în fața unei mașini și stă de. vorbă cu reglorul Francisc Co- vaks, pe care îl întreabă cum merge munca, ce salariu cîștigâ lunar.— Munca merge bine, tovarășe Ceaușescu, și depinde de noi ca să meargă și mai bine. Iar noua salarizare ne îndeamnă să producem și mai mult și mai bine.— Multă sănătate, fericire și succese I — îi spune tovarășul Nicolae Ceaușescu în încheierea discuției, strîngîndu-i mîna.Vizita ia sfîrșit. La plecare, secretarul general al partidului u- rează destoinicului colectiv al întreprinderii mult succes în realizarea sarcinilor ce ii revin și a angajamentelor sporite pe care și le-a luat pentru a-și aduce o contribuție tot mai mare la progresul economiei naționale.O altă ramură importantă a industriei timișorene este reprezentată de sectorul textil, cu vechi și bogate tradiții în orașul de pe malul Begăi. De la uzina „Electromotor", coloana oficială pornește spre celălalt colț al orașului, în cartierul „Fabric", unde își are sediul întreprinderea „Industria linei". De-a lungul traseului, pe bulevardul Republicii, în Piața Operei, pe noua magistrală — bulevardul Leor.tin Sălăjan, străjuit de blocuri zvelte care pun o amprentă de urbanism modern în peisajul vechiului cartier muncitoresc — zeci de mii de localnici însoțesc trecerea oaspeților cu puternice urale și aclamații.Vechea întreprindere timișoreană, înființată la începutul acestui secol, „Industria lînei" îl primește pe tovarășul Nicolae Ceaușescu cu o entuziastă manifestare de a- tașament față de politica partidului și statului nostru. Se scandează din mii de piepturi „Ceaușescu- P.C.R.", se aud urări de bun venit, de sănătate și fericire la adresa secretarului general al partidului, îmbrăcate în halate albastre, sute de muncitoare țin să dea mîna cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, să-i ofere flori.însoțiți de Ion Crăciun, ministrul industriei ușoare, și de ing. loan Pugna, directorul general al Combinatului textil nr. 2 — Timișoara, conducătorii de partid și de stat se îndreaptă spre noua clădire a filaturii, o construcți modernă, cu utilaje de înaltă tehnicitate, purtînd, în majoritatea lor — a- proximativ 80 la sută — marca unor uzine constructoare românești. E- ficiența acestora își găsește expresia în faptul că secția și-a dublat capacitatea de producție în actualul cincinal, concomitent cu diversificarea gamei de fire produse aici. La ora de față, colectivul filaturii
(Continuare în pag. a III-a)
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

IN JUDEȚUL TIMIȘ

Cuvîntarea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I) ință din patria noastră, înfăptuiește neabătut politica partidului, calde felicitări pentru rodnica ei activitate. (Aplauze puternice).Am ascultat cu deosebit interes cuvîntul reprezentantei tineretului, a studenților. Mi-a făcut o deosebită plăcere să aud angajamentul luat în numele tineretului din Timișoara de a face totul pentru a contribui la dezvoltarea, la înflorirea patriei noastre. Avem, tovarăși, un tineret minunat, care urmează neabătut politica partidului comunist, un tineret la înălțimea înaintașilor săi. Tinerii știu că tot ceea ce înfăptuiesc partidul și guvernul este destinat să asigure un nivel de viață tot mai ridicat pentru întregul popor, să deschidă perspective tot mai largi afirmării tinerei generații în munca și lupta pentru înflorirea patriei, pentru prosperitatea și fericirea poporului român liber și stăpîn pe destinele sale, constructor al socialismului și comunismului. (A- plauze; sc scandează „P.C.R. —Ceaușescu !“). De aceea doresc să a- dresez tineretului din Timișoara, studenților, calde felicitări și să le urez noi și noi succese, îndem- nîndu-i să muncească cu rîvnă pentru a deveni buni cetățeni ai patriei, gata în orice moment să facă totul, să dea orice pentru libertatea și înălțarea României socialiste. (Aplauze puternice).Nu pot să nu spun cîteva cuvinte despre activitatea femeilor — care reprezintă majoritatea populației — și care, atît în județul dumneavoastră, cît și în întreaga țară, sînt prezente și desfășoară o muncă rodnică^ în fabrici și în agricultură, în învăță- mînt, în unitățile de cercetare, în toate domeniile de activitate, adu- cînd o contribuție de prim rang la progresul patriei. (Aplauze îndelungate). Doresc să le adresez felicitări și să le urez din toată inima noi succese în activitatea lor! Societatea noastră creează condiții ca viața femeii, precum a întregului popor, să fie tot mai îmbelșugată și totodată tot mai frumoasă — așa cum de altfel sînt și femeile din România. (Aplauze puternice, animație).Este cunoscut că în județul dumneavoastră muncesc împreună români, germani, maghiari, sîrbi și oameni ai muncii de alte naționalități ; tot ceea ce înfăptuim în industrie, agricultură, știință, învă- țămînt, în toate domeniile de activitate este rezultatul efortului comun. Toți cetățenii patriei — fără deosebire de naționalitate — acționează uniți, sub conducerea partidului, pentru a face ca țara lor să devină tot mai bogată, mai îmbelșugată. Am realizat relații minunate între toți cetățenii patriei, așa cum nu au existat și nici nu puteau exista în trecut, cînd la putere se aflau clasele exploatatoare, cei ce încercau să-i învrăjbească pe oamenii muncii de diferite naționalități pentru a-i putea asupri mai ușor. Acele vremuri au apus pentru totdeauna ! O dată cu lichidarea claselor exploatatoare a fost lichidată inegalitatea socială și națională, s-a realizat deplina egalitate în drepturi între toți cetățenii patriei noastre, posibilitatea egală de a se afirma în toate domeniile de activitate. Realmente, numai socialismul poate crea asemenea condiții de deplină egalitate între toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate. Trebuie să facem totul pentru a dezvolta continuu această frăție de nezdruncinat, astfel ca fiecare om al muncii, fără deosebire de naționalitate, să poată spune cu mîn- drie : sînt cetățean al unei patrii libere, independente, al unei patrii ce merge hotărît pe drumul socialismului și comunismului. (Aplauze puternice, urale).Doresc să mă refer în cîteva cuvinte la militarii Forțelor noastre Armate, care au adus o contribuție însemnată la zăgăzuirea puhoiului apelor, la refacerea și reluarea activității normale. Unitățile militare, ofițerii, subofițerii, ostașii au dovedit că, într-adevăr, avem o armată nouă, ieșită din rîndul poporului, călăuzită de un singur țel — servirea fără preget, în orice împrejurare, a poporului, a patriei socialiste. De aceea doresc să le adresez felicitări și să le urez noi succese în activitatea lor de înaltă răspundere. (Aplauze; se scandează „Ceaușescu-Ceaușescu").De asemenea, vreau să menționez activitatea depusă de gărzile patriotice, de unitățile de pregătire militară a tineretului, care, alături de armată, și-au adus contribuția activă la înlăturarea efectelor inundațiilor și care, în genere, au un rol însemnat în întărirea capacității de apărare a patriei. Doresc să le felicit și să le urez noi realizări în activitatea lor. (Aplauze puternice, prelungite).

Doresc, de asemenea, să vă adresez dumneavoastră, cetățenilor municipiului Timișoara și județului Timiș, calde felicitări pentru felul cum ați acționat în împrejurările grele prin care am trecut, pentru activitatea intensă depusă, pentru elanul cu care ați răspuns chemării partidului și guvernului în vederea înlăturării urmărilor inundației. (Aplauze puternice > se scandează „P.C.R.—P.C.R.”).Doresc să menționez aici munca rodnică depusă de organizația de partid din Timișoara, din județul Timiș, de comuniștii din întreprinderi, din cooperative agricole, din instituțiile de învățămînt. Referindu-mă mai înainte la fiecare categorie de oameni ai muncii, m-am referit implicit și la comuniști, pentru că activitatea lor este strîns legată de a întregului popor, de toate succesele obținute, de realizările dobîndite în toate domeniile de activitate. înfăptuirile noastre sînt și rodul felului în care comuniștii fac cunoscută și înțeleasă politica partidului de către toți cetățenii patriei. Se cuvine să menționez munca bună desfășurată de comitetul județean de partid, de comuniști, inclusiv de primul secretar al județului, să-i felicit pentru activitatea lor și să le urez noi succese. (Aplauze prelungite, urale).Desigur, tovarăși, în fața noastră stau încă sarcini mari. Avem de învins încă multe greutăți, dar u- nitatea și fermitatea întregului nostru popor — care s-au manifestat cu putere în aceste împrejurări deosebite, ca și cu alte ocazii de altfel — ne dau convingerea că vom învinge impedimentele, că vom înainta neabătut spre înfăptuirea programului elaborat de Congresul al X-lea al partidului. Ne preocupă să așezăm dezvoltarea societății noastre pe o bază economică cît mai trainică, să asigurăm ca următorul cincinal să contribuie la apropierea României de țările a- vansate din punct de vedere economic. Acordăm o mare atenție dezvoltării industriei, agriculturii, științei, culturii, conștienți că nu poate fi vorba de construirea cu succes a societății socialiste multilateral dezvoltate și a comunismului fără q industrie și o agricultură puternică. De aceea facem și vom face totul pentru a asigura dezvoltarea în ritm susținut atît a industriei cît și a agriculturii. Știm că socialismul și comunismul sînt ele însele rezultatul a tot ceea ce a creat mai bun gîndirea omenească, a tot ceea ce știința a făurit mai valoros în decursul mileniilor ; tocmai pentru că socialismul și comunismul încorporează ceea ce are mai înaintat omenirea, noi acordăm o atenție deosebită cercetării științifice. Numai 'pe baza celei mai înaintate științe și culturi vom putea făuri socialismul și comunismul, vom face ca poporul nostru să fie cu adevărat stăpîn pe destinele sale, să-șl fău

Pe cîmpurile C.A.P. Tomnatic, o mare masă de oameni ascultă cuvintul tovarășului Nicolae Ceaușescu, ovajionînd, rostind cu stimă numele secretarului genial al partidului

rească viitorul așa cum dorește. (Aplauze puternice, urale).Avem încă multe probleme de rezolvat în organizarea tot mai bună a diferitelor compartimente ale vieții sociale. Cunoașteți preocupările partidului și guvernului pentru perfecționarea conducerii economiei, a celorlalte sectoare de activitate, pentru lărgirea democrației socialiste. Cunoașteți grija permanentă a conducerii partidului pentru consultarea maselor largi populare, pentru găsirea, pe această cale, a celor mai bune soluții care să asigure mersul înainte al societății noastre. însăși în- tîlnirea de astăzi reprezintă o consultare publică, care ne permite să vedem în ce măsură poporul înțelege și sprijină politica internă și externă a partidului nostru. Pot spune că plec de aici cu un profund sentiment de satisfacție constatând că populația din Timișoara, ca de altfel întregul nostru popor, sprijină și înfăptuiește neabătut politica internă și externă a partidului. (Aplauze puternice ; se scandează „P.C.R.—P.C.R.”).Dragi tovarăși,Preocupîndu-ne de perfecționarea și dezvoltarea socialistă a patriei noastre, noi ne aducem în același timp contribuția la cauza socialismului în întreaga lume. Știm că forța socialismului, a sistemului mondial socialist rezidă în felul în care fiecare țară socialistă rezolvă cu succes sarcinile construcției noii orînduiri. Tăria socialismului, influența sa în lume constau în felul cum constructorii socialismului știu să învingă greutățile și oferă pildă a ceea ce poate făuri un popor liber și stăpîn pe soarta sa. De aceea noi am considerat și considerăm că între sarcinile naționale și cele internaționale există o strînsă unitate dialectică ; numai înțelegînd în mod unitar aceste două laturi ale activității de edificare a noii orînduiri se poate asigura înfăptuirea cu succes a socialismului și comunismului. (Aplauze puternice).Acordăm o mare atenție relațiilor de colaborare și cooperare cu toate țările socialiste, acționăm pentru depășirea divergențelor și greutăților existente astăzi în sinul sistemului socialist mondial, fiind convinși că unitatea țărilor socialiste poate exercita o puternică influență asupra întregii dezvoltări a societății omenești. Milităm activ ca relațiile dintre țările socialiste să se bazeze consecvent pe principiile mârxism-leninismu- lui, ale internaționalismului proletar, pe egalitatea deplină în drepturi, respectul independenței și suveranității naționale, stimă și încredere reciprocă. Numai astfel vom reuși să facem din sistemul socialist mondial o forță de granit a dezvoltării societății omenești. (Aplauze puternice).Ne preocupăm, de asemenea, să dezvoltăm relații bune cu toate statele lumii. Știm că asigurarea păcii trebuie să fie rodul contribu

ției tuturor popoarelor, a tuturor forțelor progresiste ; considerăm necesar ca între toate statele lumii să se stabilească relații de colaborare bazate pe respectul independenței și suveranității naționale, pe neamestecul în treburile interne. Sîntem convinși de necesitatea ca în viața internațională să se pună capăt politicii de forță și dictat, să se renunțe la amenințare și la amestec în treburile interne, să se promoveze o politică de respect și colaborare, asigu- rîndu-se posibilitatea ca fiecare națiune să-și hotărască soarta conform voinței sale. Sîntem convinși că aceste principii vor triumfa în viața internațională, că politica imperialistă și neocolonialistă este sortită pieirii, că omenirea își va făuri viitorul său de pace în lupta cu cei care încearcă să o împiedice să-și clădească acest viitor. (Aplauze puternice).Vrem ca pe continentul european să se realizeze securitatea, să se instaureze relații noi, care să excludă forța, amestecul în treburile interne ale popoarelor. De a- ceea acționăm pentru ținerea conferinței europene care să ducă la înfăptuirea acestui deziderat al tuturor popoarelor continentului. Avem convingerea că popoarele europene, forțele progresiste pot și vor obține realizarea securității pe acest continent. (Vii aplauze).Dorim să se pună capăt războiului din Indochina și războiului din Orientul Apropiat; dorina să se acționeze pentru înfăptuirea dezarmării generale și în primul rînd a dezarmării nucleare ; dorim să contribuim la realizarea unei politici de pace și cooperare între popoare, considerînd că aceasta corespunde atît intereselor poporului român cît și intereselor tuturor popoarelor lumii. Vom continua să acționăm cu fermitate în această direcție. (A- plauze puternice).în încheiere, aș dori încă o dată să subliniez că în următoarele luni ne așteaptă o muncă încordată. Sînt însă convins că oamenii muncii din Timișoara și din județul Timiș, împreună cu întregul popor, vor face totul pentru a învinge greutățile, pentru înfăptuirea marilor sarcini care ne stau în față. De aceea doresc să vă urez tuturor noi și noi succese în activitatea dumneavoastră. (Aplauze puternice).Dați-mi voie să vă mulțumesc pentru cuvintele rostite aici la adresa mea, pentru încrederea pe care mi-ați arătat-o. Consider aceasta drept o expresie a încrederii în conducerea partidului. Țin să vă asigur, tovarăși, că conducerea noastră de partid, eu personal, vom face totul pentru a corespunde încrederii partidului și poporului, pentru ca țara noastră să fie tot mai puternică, mai bogată, ca poporul nostru să se afirme ca o națiune socialistă liberă și independentă. (Aplauze prelungite).Vă doresc multă sănătate și multă, multă fericire la toți. (Aplauze puternice; se scandează „Ceaușescu — Ceaușescu”).

Un popas în lanurile de grîu ale cooperativei agricole de producfie din comuna Biled

(Urmare din pag. a Il-a) se află într-un susținut efort pentru introducerea pe scară largă a fibrelor chimice în procesul de fabricație. Această acțiune ilustrează pregnant dezvoltarea în lanț, multilaterală a industriei noastre în funcție de intrarea în producție a noilor obiective economice prevăzute în actualul cincinal. Astfel, fibrele poliesterice, încorporate aici în stofe rezistente și ușoare, sînt trimise de chimiștii ieșeni ai tinerei uzine „Terom”.Se vizitează în continuare secția de finisaj. Aici se string, ca într-un adevărat buchet, realizările întregului colectiv al întreprinderii — un buchet de culori și fantezie, de pricepere și hărnicie. în primul trimestru al acestui an secția și-a imprimat marca de calitate pe 42 de
însuflețită adunare 

in Piața OpereiDupă o scurtă discuție, desfășurată la sediul Comitetului județean de partid Timiș, cu reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, oaspeții se îndreaptă spre Piața Operei, unde are loc un miting.Din balconul monumentalei clădiri a Operei timișorene, privirea îmbrățișează o imensă mulțime de oameni adunați în vasta piață și pe străzile aferente. Deși cerul e acum înnorat, marea adunare populară oferă un tablou plin de culoare și însuflețire. Mii de drapele roșii și tricolore, sute de pancarte cu lozinci, portrete ale secretarului general al partidului, steme ale patriei și partidului dau pieței un aspect plin de tine- 

articole, produse în 565 poziții co- loristice. Sînt stofe fine de lînă în amestec cu celofibră, destinate confecțiilor de toate genurile : parde- sie, taioare, rochițe, costume bărbătești și paltoane.Tovarășul Nicolae Ceaușescu este invitat în fața unui stand de exponate. Secretarul general al partidului se oprește îndelung în fața standului și recomandă să se extindă producția, atît din punct de vedere cantitativ, cît și calitativ.Vizita în această veche dar atît de modernă întreprindere a industriei ușoare ia sfîrșit într.o atmosferă de puternic entuziasm, prin- tr-o vie manifestare de dragoste și prețuire la adresa secretarului general al partidului, de fierbinte atașament muncitoresc față de politica internă și externă a partidului și statului nostru.

rețe și vigoare, o atmosferă entuziastă specifică zilei de neuitat pe care timișorenii o trăiesc acum.Apariția la tribună a tovarășului Nicolae Ceaușescu este întâmpinată cu o puternică manifestare de dragoste și prețuire, cu un uriaș val de ovații și aplauze. Deasupra mulțimii sînt ridicate cit mai sus panouri pe care se poate citi: „P.C.R.-Ceaușescu”, „Ceaușescu și poporul”, „Trăiască unitatea și frăția dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare”, „Trăiască comunismul — viitorul luminos al întregii omeniri!“, „Trăiască și să se întărească prietenia și colaborarea frățească dintre poporul român și popoarele țărilor socialiste !“.

Mitingul este deschis de tov. Mihai Telescu, prim-secretar al Comitetului județean de partid Timiș.Exprimînd marea bucurie și satisfacție a tuturor locuitorilor județului Timiș de a-1 avea din nou în mijlocul lor pe iubitul conducător al partidului și statului nostru, al întregului popor, tovarășul Nicolae Ceaușescu, vorbitorul a spus :„Vizita de lucru pe care dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, și ceilalți conducători de partid și de stat o faceți în județul nostru constituie încă o dovadă a legăturilor indisolubile — bazate pe calda afecțiune și deplina încredere reciprocă — dintre conducerea partidului și popor.în unitatea de granit a maselor, 
a întregii națiuni în jurul Comitetului Central, al secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, noi vedem principala sursă a eroismului și bărbăției ce s-au afirmat cu atâta vigoare în uriașa încleștare cu forțele oarbe ale naturii, mobilul optimismului robust ce caracterizează munca și lupta fără preget a harnicului nostru popor pentru recuperarea pagubelor pricinuite de calamități, pentru refacerea grabnică a activității economice a țării.Muncitorii, țăranii și intelectualii din județul nostru au răspuns, în- tr-o impresionantă unanimitate, chemării conducerii partidului de a-și aduce contribuția la normalizarea vieții în zonele inundate și fac tot ce le stă în putință ca munca lor să fie mereu mai spornică, mai bogată în rezultate.Animate de un profund patriotism, colectivele întreprinderilor industriale și-au suplimentat angajamentele luate în întrecerea socialistă pe anul 1970, urmînd să dea o producție-marfă peste plan de cel puțin 200 000 000 lei, ceea ce reprezintă dublarea angajamentului inițial.Doresc să informez conducerea partidului nostru, să vă raportez dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, că în industria județului planul pe primele 6 luni ale acestui an a fost îndeplinit, obți- nîndu-se o depășire la produ-cția- marfă vîndută și încasată echivalentă cu jumătate din angajamentele organizației noastre județene.în agricultură au fost suplimentate suprafețele cultivate cu legume ; s-a trecut la reînsămînța- rea unor culturi calamitate; se depun eforturi pentru strîngerea fără pierderi a recoltei de cereale păioase și pentru realizarea de culturi duble pe terenuri mai întinse decît cele prevăzute inițial. Județul nostru va livra fondului central cantități suplimentare de carne, lapte, ouă și alte produse animaliere.Eforturi susținute depun lucrătorii de pe șantierele de construcții, care s-au angajat să dea în folosință, înainte de termen, numeroase obiective industriale și agricole.Intelectualitatea județului își a- duce pe deplin contribuția la dezvoltarea și modernizarea economiei, la progresul științei, învăță- mîntului, culturii și artei.Manifestările de profund atașament ale populației din județul nostru față de conducerea partidului, față de dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, însu- flețitul nostru miting constituie încă o expresie elocventă a voinței de neclintit a oamenilor mun- 
(Continuare in pag. a IV-a)
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Pretutindeni, locuitorii de pe meleagurile bănățene fac o entuziastă primire conducătorului partidului și statului 
nostru(Urinare din pag. a IlI-a)cii români, germani, maghiari, sîrbi și de alte naționalități de pe meleagurile timișene de a-și aduce un aport mereu sporit la înfăptuirea politicii interne și externe marxist-leniniste a Partidului Comunist Român, pentru dezvoltarea mereu ascendentă a societății noastre socialiste, pentru continua înflorire a scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.Muncii avîntate, spiritului creator, dorinței nestrămutate a sutelor de mii de muncitori și țărani — a spus în cuvîntul său prof. dr. Ioan Anton, șef de catedră la Institutul politehnic Timișoara — li se alătură și strădania intelectualilor din județul Timiș de a face totul ca România să înainteze neîntrerupt pe drumul societății socialiste multilateral dezvoltate.Slujitorii învățămîntului superior din centrul universitar Timișoara se străduiesc să realizeze succese în soluționarea unor probleme de cea mai mare însemnătate pentru activitatea productivă din industrie, agricultură și alte ramuri ale economiei naționale, își dau toată silința c^ în școală să pătrundă fără întrerupere noul. în același timp ne preocupăm cu înaltă răspundere de formarea etică și civică a tinerei generații.Urmărim cu deosebit interes și dăm o înaltă apreciere activității laborioase pe care o desfășoară conducerea de partid și de stat, dumneavoastră personal, tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru continua dezvoltare și adîncire a relațiilor frățești cu țările socialiste, pentru lărgirea colaborării cu toate popoarele lumii în cadrul unei politici de pace și cooperare internațională.Muncitorimea timișeană, însuflețită de cele mai puternice sentimente patriotice — a spus în cuvîntul său tov. Pavel Csipai, maistru la uzina „Tehnometal" — depune eforturi pentru a înfăptui ceea ce conducerea partidului, dumneavoastră personal, tovarășe Nicolae Ceaușescu, ați cerut întregului popor : recuperarea cît mai grabnică a pagubelor provocate de calamitățile naturale, pentru dezvoltarea nestînjenită a economiei și realizarea întocmai a planului pe acest an.în județul nostru trăiesc și muncesc Împreună, de veacuri, oameni ai muncii români, germani, maghiari, sîrbi și de alte naționalități. în luptele purtate împotriva exploatatorilor, pentru pîine și dreptate, ei au fost întotdeauna împreună. Rezolvarea de către partidul nostru af problemei naționale a dat sensuri și mai bogate frăției și unității lor, care se exprimă în munca și lupta comună pentru progresul și prosperitatea patriei dragi, pentru dezvoltarea economiei și culturii, pentru înfrumusețarea orașelor și satelor noastre, unde cu toții, indiferent de naționalitate, ne simțim bine.încredințăm conducerea de partid și de stat, pe dumneavoastră personal, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că noi, muncitorii Timișoarei, vom face și de acum înainte dovada dragostei noastre față de patrie și partid, a devotamentului fierbinte față de înțeleaptă conducere a partidului nostru.A vorbit apoi președintele cooperativei agricole de producție din comuna Topolovățul Mare, loan Josu.

„Ne aflăm — a spus vorbitorul — la puțină vreme după ce asupra țării s-a abătut dezastrul pricinuit de apele revărsate. Știm cu toții ce avem de făcut. Trebuie să recuperăm tot ce am pierdut. Tocmai de aceea, cooperativa agricolă din Topolovățul Mare și, asemenea nouă, multe unități agricole timi- șene și-au suplimentat angajamentele pentru anul acesta.Vom da în plus, la fondul centralizat al statului — a precizat președintele cooperativei agricole din Topolovățul Mare — 200 tone de grîu, 200 tone de porumb, 15 tone de carne și alte produse. Prin acest angajament răspundem la chemarea partidului de a valorifica toate posibilitățile pentru recuperarea pierderilor din agricultură. Hotărîrea noastră este cea a tuturor țăranilor cooperatori, indiferent dacă ei sînt români, germani, maghiari sau sîrbi, pentru că, de orice naționalitate am fi, sîntem fiii aceleiași țări, pe care o iubim deopotrivă. Vă asigurăm, tovarășe secretar general, că nu vom precupeți nici un efort pentru a smulge pă- mîntului tot ceea ce poate da.Să aveți încredere deplină în noi, tovarășe secretar general — în cuvîntul și mai ales în faptele noastre", a încheiat vorbitorul.în centrul nostru universitar, a spus studenta Brandl Waltraut din anul V al Facultății de chimie industrială, învață și trăiesc împreună peste 13 000 studenți: români, germani, maghiari, sîrbi și de alte naționalități. Cu toții ne bucurăm de aceeași grijă și atenție din partea conducerii de partid și de stat, avem aceleași drepturi și îndatoriri, avem aceleași aspirații și idealuri și ne simțim sîntem fiii acestei țări.Sînt de naționalitate inima mă îndeamnă să-mi exprim recunoștința pentru condițiile de afirmare create tuturor tinerilor, indiferent de naționalitate.Vreau să folosesc prilejul prezenței dumneavoastră aici, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru a vă încredința că oriunde va fi nevoie de contribuția noastră, partidul poate conta pe noi, tineretul de astăzi, crescut și educat sub oblăduirea" partidului, con-

mîndri căgermană Și

înapoierea
La întoarcerea în Capitală, pe aeroportul Băneasa, tovarășul Nicolae Ceaușescu și ceilalți conducători de partid și de stat care l-au însoțit în vizita făcută în județele Arad și Timiș au fost întîmpinați de tovarășii Ion Gheorghe Maurer, Emil Bodnaraș, Gheorghe Rădulescu, Florian Dă- nălache, Constantin Drăgan, Emil Drăgănescu, Petre Lupu, Manea Mănescu, Dumitru Popa, Dumitru Popescu, Vasiîe Vîlcu, Ștefan Voi- tec, Petre Blajovici, Miron Con- stantinescu, Ion Iliescu, Ion Ioniță, Ion Stănescu.Pe aeroport se aflau mii și mii de bucureșteni veniți în întîmpi- narea secretarului general al partidului, pentru a da încă o dată expresie vibrantă sentimentelor de stimă și prețuire față de conducătorul țării, de atașament profund, nemăsurat, față de Partidul Comunist Român și politica sa marxist- leninistă. Ascultînd la radio sau citind în ziare cuvîntările rostite de tovarășul Nicolae Ceaușescu la 

știenți că în felul acesta putem să dăm expresie sentimentelor noastre de profundă gratitudine, să continuăm opera acelora care, cu jertfe, au contribuit la transformarea României socialiste într-o patrie a tuturor celor capabili de dăruire.A vorbit apoi tov. Toma Ivahici, pensionar.Sînt un vechi militant al partidului, înrolat în rîndurile sale încă în anii ilegalității. Perspectiva timpurilor trăite ne îndeamnă mereu pe noi, vechii militanți ai partidului nostru comunist, la reflecții, Ia comparații.Apreciem cu totul deosebit — a subliniat vorbitorul — modul științific de abordare a problemelor de către conducerea partidului nostru, de către dumneavoastră personal, tovarășe Nicolae Ceaușescu, uriașa muncă pe care o desfășurați pentru dezvoltarea armonioasă și în ritm susținut a economiei naționale, pentru înflorirea tuturor județelor. Succesele construcției socialiste, realizările cu care ne putem mîndri poartă amprenta acestei griji deosebite, iar consecința sa fierbinte este creșterea entuziasmului cu care masele înfăptuiesc politica partidului de înflorire continuă a patriei, de ridicare a societății noastre pe trepte tot mai înalte de civilizație și bunăstare.în aplauzele entuziaste ale parti- cipanților la miting a luat cuvîn- 
tul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu (Cuvîntarea se pu
blică în paginile I și a Ill-a).Luînd cuvîntul în încheierea a- dunării populare, tovarășul Mihai Telescu a mulțumit din inimă tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru aprecierile făcute, pentru prețioasele îndrumări date' în cursul vizitei de lucru din județul Timiș, în numele organizației județene de partid, al oamenilor muncii din județul Timiș, el a asigurat conducerea de partid și de stat că nu își vor precupeți forțele pentru îndeplinirea exemplară a tuturor sarcinilor ce le revin din hotărîrile Congresului al X-lea al partidului, pentru progresul neîncetat al patriei.
în Capitalămarile întruniri populare din A- rad și Timișoara, bucureștenii au ținut să fie prezenți la înapoierea în Capitală a secretarului general al partidului pentru a-și afirma deplina aprobare față de conținutul acestor importante cuvîntări, hotărîrea de a fi mereu uniți în jurul partidului, într-o coeziune deplină în lupta pentru înflorirea patriei socialiste.Uralele nesfîrșite, ovațiile care răsunau în timp ce tovarășul Nicolae Ceaușescu și ceilalți conducători ai partidului și statului salutau cu căldură masele de oameni ai muncii erau glasul întregului glasul unei națiuni hotărîte meze fără șovăire cuvîntul dului comunist, pe drumul nirii destinului socialist al noastre dragi.

popor, să ur- parti- împli- patriei
Ion MARGINEANU 
Stelian CONSTANTINESCU
Paul DIACONESCU
Nicolas VAMVU

In această perioadă, umiditatea solului și căldura favorizează dezvoltarea culturilor agricole. Dar realizarea unei recolte bogate depinde, în cel mai înalt grad, de efectuarea la timp a lucrărilor de întreținere, de măsurile care se iau pentru distrugerea buruienilor. Prașilele repetate cu mijloace mecanice și manuale au un rol de mare însemnătate pentru creșterea producției de porumb, cartofi, sfeclă de zahăr, legume. Acum, cînd în agricultură s-au aglomerat multe lucrări urgente — secerișul, întreținerea culturilor, strîn- gerea furajelor și altele, este nevoie de o mare concentrare a eforturilor, de organizarea judicioasă a muncii, de folosirea întregii capacități de lucru a tractoarelor, mașinilor și a forței de muncă. în legătură cu întreținerea culturilor, corespondenții ziarului au efectuat un raid anchetă în județele Dîmbovița și Maramureș, unde problema urgentării lucrărilor se află la ordinea zilei.In județul Dîmbovița, precipitațiile abundente căzute în ultima vreme au făcut ca o mare parte din lucrările de sezon din cooperativele agricole să se suprapună. In multe cooperative consiliile de conducere, specialiștii au organizat bine munca, pentru ca lucrările agricole să se desfășoare la timp și în bune condiții. Pînă acum a fost executată prașila întii mecanică pe aproane întreaga suprafață de 36 609 hectare însămînțate cu porumb, iar peste 27 000 hectare au fost prășite manual. Zilnic. în cooperativele agricole din Crovu, Jugureni, Colacu, Cătunu și altele, participă la prăsit 400—500 de cooperatori, în aceste unități prașila a doua a fost executată pe întreaga suprafață însă- mintată cu porumb. La Fierbinți și Șelaru, întreaga suprafață de floarea-soare- lui a fost, prășită, mecanic și manual, de două ori.
IA JIICIWIM" - CIAIOVA

Locomotiva 
900 a fost 

livrată 
la exportCRAIOVA -(corespondentul „Scînteii") : Recent a părăsit poarta uzinei .Electropute- re“ Craiova locomotiva Dlesel- electrică cu numărul de fabricație 900. Locomotiva este destinată exportului și a fost livrată în Polonia. Față de licență, locomotiva Diesel-electrică românească a dobîndit o seamă de îmbunătățiri tehnice de performanță, lucrînd cu viteză sporită, avînd o etanșare și o izolare termică și acustică mai bună, ceea ce creează condiții optime de lucru personalului de exploatare. De remarcat că locomotiva Diesel-electrică românească este dotată cu dispozitive de siguranța circulației mult perfecționate.La uzina craioveană se află acum în fază de montaj prototipul tropicalizat al unei locomotive Diesel-electrice de 2 500 C.P. destinată exportului. Locomotiva tropicalizată dispune de o serie de agregate suplimentare, printre care instalația de presurizare, ce nu permite pătrunderea prafului și a altor impurități din aer în interiorul ei, ferind motoarele și instalațiile de o uzură prematură. Față de locomotiva obișnuită, aceasta are în plus, pentru siguranță maximă, o instalație de răcire și una de compresoare pentru frînare. La secția de montaj a fabricii de locomotive se află în faza de finisaj încă 12 locomotive Diesel-electrice și 3 locomotive electrice de 5 100 kW.

Traverse 
prefabricate 
pentru căile 

ferateALBA IULIA (corespondentul „Scînteii") : Refacerea rețelei de cale ferată distrusă solicită cantități sporite de materiale și. îndeosebi, traverse. Răspunzînd cu solicitudine cerințelor beneficiarilor săi, colectivul întreprinderii de prefabricate din beton Aiud — producătoare de traverse de cale ferată — a hotărit să contribuie la normalizarea rețelei feroviare, folosind pe deplin capacitățile de producție și timpul de muncă în vederea livrării în avans a acestor produse. Pînă în prezent au fost expediate mai repede de- cît se prevedea in grafic 5100 bucăți traverse regionalelor C.F.R. Cluj, Iași și Brașov. Ultimii doi beneficiari, în a căror rază de activitate calamitățile au provocat mari distrugeri, au primit de la I.P.B. Aiud, înainte de termen, 2 700 și, respectiv, 1 700 bucăți traverse din beton armat. De menționat faptul că secția producătoare de traverse din beton a I.P.B. Aiud a atins, nu de mult, capacitatea de producție proiectată.

Intr-un stadiu avansat se află prașila porumbului și florii-soarelui și în cooperativele agricole din Buc- șani, Dragodana, Gura Șu- ții, Poiana, Potlogi și altele.In alte unități însă, se constată serioase rămîneri în urmă. Ele sînt determinate de slaba organizare a muncii, de sprijinul insuficient din partea specia-

liștilor direcției agricole județene. Miercuri 1 iulie a.c., la ora 9 dimineața. 10 din cei 14 specialiști ai direcției agricole județene erau în birouri aplecați a- supra unor situații pe care, ca de obicei, ni le-au prezentat drept urgente. Oare nu sînt probleme realmente mai importante și urgente de rezolvat pe teren, în cooperativele agricole 1 Iată un exemplu din multe altele. La cooperativa Raciu, din 14 tractoare ce aparțin I.M.A. Crînguri, numai 9 funcționează, două nu au tractoriști, iar 3 sînt defecte. Patru combine sînt fără mecanizatori, iar revizia întregului

absolvenți ai școlii profesionale de mecanizare din Titu sînt „disputați" între I.M.A. Greci și I.M.A. Crînguri, fără ca cineva să decidă unde să fie repartizați.în aceste zile, cînd pe o- goare se desfășoară o adevărată întrecere cu timpul, mulți specialiști vin în cooperativele agricole la ora 9. iar asfințitul soarelui îi prinde în tren, în afara activității productive. La cooperativa agricolă Serdanu, ing. Livia Stănescu a lipsit din unitate cinci zile, iar ing. Maria Mușat, de la cooperativa Mogoșani, a plecat două zile. în aceeași situație se găsesc și alți ingineri, ceea ce vădește

Zilnic, ne spunea tov. Ga- vril Indrea, inginerul șef al cooperativei, 200 de cooperatori lucrează la întreținerea culturilor. Cooperatorii au împinzit cîmpu- rile și la Coltău, Coaș, Să- sar, Lăușel și alte unități unde consiliile de conducere, brigadierii au dovedit o preocupare stăruitoare în direcția bunei organizări a muncii, repartizării precise a sarcinilor pe cooperatori, folosirii din plin a timpului prielnic și a mijloacelor mecanice.Dar pe ansamblul județului situația întreținerii culturilor nu poate fi de natură să mulțumească. Pînă în ziua de 2 iulie din

Răspunderea pentru gospodărirea 
mijloacelor materiale și bănești

(Urmare din pag. I) modificări în patrimoniul organizațiilor socialiste, oprirea lor, înainte de efectuare — atunci cînd sînt nelegale, nereale și neeeonomicoase — putînd preîntîmpina pe deplin încălcarea dispozițiilor legale, imobilizarea fondurilor și păgubirea avutului obștesc. Noul conținut al acestui control pune capăt unui neajuns generator în bună măsură de formalism care, inevitabil, apărea pînă a- cum, cînd acestui control îi erau supuse și operațiile de mișcare a valorilor materiale în interiorul unității, cu toate că în legătură cu a- cestea se ridicau de regulă și probleme tehnice ce nu puteau fi satisfăcute de salariații compartimentului financiar-contabil.Deosebit de importantă este prevederea din proiect care vine să marcheze o diferențiere în organizarea controlului financiar preventiv în cazul centralelor, combinatelor și marilor întreprinderi. Cuprinderea volumului mare de operații econo- mico-financiare ale noilor organisme economice, intr-adevăr, nu s-ar putea realiza decît pe calea organizării controlului financiar preventiv sub forma unor servicii sau birouri subordonate conducătorului compartimentului financiar-contabil, cu sarcina exclusivă de a efectua acest control. De altfel, experimeqtarea făcută aproape un an și jumătate la un număr de 15 mari unități economice. nrintre care Combinatul de confecții și tricotaje București, uzinele ,.23 August" București și altele,, au confirmat pe deplin justețea și eficiența acestei măsuri. Cu ajutorul acestor compartimente s-a reușit să se preîntîmpine importante aprovizionări peste necesar, din țară și din import, numeroase cheltuieli nelegale, neeconomicoase și alte încălcări ale disciplinei financiare care totalizează peste jumătate de miliard de lei. S-a întărit, de asemenea, și pîrghia refuzului de viză, prin antrenarea organului de conducere colectivă în situațiile în care conducătorul comoartimentului financiar- contabil refuză vizarea documentelor.Pentru o activitate cît mai bună a controlului financiar intern, proiectul de lege prevede, de asemenea, măsuri de îmbunătățire în raport cu normele legale anterioare. Este vorba, în primul rînd, despre noul conținut al sarcinii legale a controlului financiar intern — și anume, controlul gestionar de fond. Spre deosebire de situația de pînă acum, cînd sarcina controlului financiar intern era limitată la verificarea gestiunilor și a operațiilor de casă și de decontare, se poate deține că prevederile proiectului de lege pun bazele unui control gestionar larg și cuprinzător, care nu se limitează numai la verificarea existenței valorilor materiale și efectuarea încasărilor și plăților, ci se extinde și asupra modului de utilizare a valorilor materiale și bănești pe tot parcursul procesului de producție și circulație a bunurilor, cuprinzînd efectuarea recepțiilor și inventarierilor, conducerea evidenței .contabile, realitatea datelor înscrise în bilanț și în conturi de execuție. Fixarea unui cadru de obiective a căror verificare devine obligatorie face ca acest aparat să cuprindă în sfera preocupărilor sale urmărirea riguroasă a respectării normelor legale de gospodărire și de aDărare a integrității proprietății socialiste, cerință primordială a economiei tn etapa actuală.Garanția eficienței acestei activități este asigurată și prin măsura stipulată iii proiectul de lege ca controlul financiar intern să funcționeze ca organ cu dublă subordonare. Efectele pozitive ale măsurii trebuie înțelese la justa lor valoare. In pri

utilaj întîrzie să se facă. De mai bine de două săptă- mîni, nici un reprezentant al I.M.A. Crînguri nu a trecut prin cooperativele deservite, deși au fost primite suficiente apeluri. Ion Tudor, șeful secției de mecanizare din Raciu, a plecat în concediu fără ca cineva să-l înlocuiască. In timp ce tractoarele și combinele stau nefolosite, șase

serioase carențe de organizare, încălcarea unor obligații profesionale.In județul Maramureș, în multe cooperative agricole lucrările de întreținere a culturilor prăși- toare sînt într-un stadiu avansat. La cooperativa a- gricolă Satulung s-a terminat prașila intîi la porumb, executîndu-se și prașila a doua mecanică.

mul rînd, autoritatea controlului va crește simțitor, pe de o parte, datorită faptului că la conducerea acestor compartimente de activitate vor fi oameni cu temeinică pregătire și recunoscută experiență. Pe de altă parte, Ministerul Finanțelor, în calitatea sa de organ ^central de coordonare și orientare unitară a activității de control financiar pe toate treptele economiei, va avea posibilitatea să asigure unitatea de concepție, de acțiune și de metodă în munca acestui aparat, să-l instruiască și să-l îndrume în mod direct și nemijlocit, acordîndu-i sprijinul necesar în valorificarea cît mai corespunzătoare a constatărilor făcute.Prin noua reglementare este antrenată și răspunderea organului de conducere colectivă, căruia îi sînt sesizate situațiile în care nu se iau măsuri pentru stabilirea răspunderii materiale și recuperarea pagubelor ; în cazurile cînd măsurile nu se iau nici la nivelul acestui organ, sînt sesizați conducătorul organului ierarhic superior și Ministerul Finanțelor, a- cestea reprezentînd alte pîrghii pentru întărirea autorității și eficienței activității de control financiar intern.Din cuprinsul proiectului de lege rețin atenția obligațiile deosebit de importante pe care le au conducătorii organelor și organizațiilor centrale în legătură cu problemele organizatorice și funcționale ale controlului financiar. Prima grijă trebuie manifestată pentru asigurarea încadrării acestor organe cu cadre de specialitate economică, tehnică sau juridică ; de asemenea, acestea trebuie să îndrume și să verifice organizat activitatea organelor din su. bordine, să dezbată periodic rezultatele controlului financiar și să stabilească măsuri pentru îmbunătăți-/ rea activității supuse controlului. Binevenită este și prevederea care o- bligă conducerile organelor și organizațiilor centrale la examinarea din punct de vedere profesional a întregului aparat de control financiar intern, inclusiv revizorii de gestiune.Se cuvin apreciate, sub raportul efectelor ce le vor produce, acele prevederi din proiectul de lege care se referă la răspunderea însăși a organelor de control față de munca pe
LA JțLEGȚROBANAV^ 

NOI CORPURI DE ILUMINAT 
PENTRU AUTOVEHICULEProgresul tehnic înregistrat în domeniul construcției autovehiculelor a favorizat creșterea rapidă a vitezei de circulație. Și, paralel cu aceasta, grija pentru asigurarea securității circulației la viteze sporite a impus necesitatea realizării unor faruri cu performanțe ridicate.In cadrul vastului ei program de îmbunătățire continuă a performanțelor corpurilor de iluminat pe care le fabrică, întreprinderea „Elec- trobanat” din Timișoara înscrie și elaborarea unor noi corpuri de iluminat pentru a- utovehicule (faruri și lămpi de semnalizare), corespunzătoare stadiului actual al tehnicii în acest domeniu. Printre ultimele realizări de prestigiu ale întreprinderii „Electrobanat" se numără și obținerea mărcii de 

cele 10 456 hectare semănate cu porumb au fost prășite întîia dată mecanizat doar 4 756 hectare, iar manual 4 393 ha. La cartofi au fost prășite doar 752 ha din cele 1117 ha cu a- ceastă cultură. In numeroase cooperative agricole se constată serioase defecțiuni organizatorice, indisciplină în muncă care frî- nează efectuarea lucrărilor de întreținere a culturilor. La cooperativa agricolă din Ocoliș, aflată nu departe de Baia Mare, 40 hectare cu porumb sînt literalmente înecate în buruieni. O serioasă rămînere în urmă la întreținerea culturilor există și la cooperativele din Cicîrlău, Fărcașa, A- riniș, Ulmeni și altele. Cauza 7 Nu se lucrează întreaga zi-lumină, nu este folosită întreaga forță de muncă și utilajele. Cu toate acestea, direcția agricolă se complace în situația de a constata lipsuri și deficiențe fără să ia măsuri hotărîte de remediere. Unele consilii de conducere au rezerve privind folosirea sapei rotative, a altor mijloace mecanizate, dar organele agricole înregistrează aceste anomalii ca pe un fapt oarecare.In județul Maramureș există posibilități ca lucrările de întreținere să se desfășoare într-un ritm mai susținut. Este nevoie să se ia măsuri hotărîte pentru impulsionarea ritmului lucrărilor de întreținere a culturilor prăsitoare în toate cooperativele agricole.Acum cînd în agricultură fiecare clipă este prețioasă se impune ca organele a- gricole, conducerile unităților agricole să se ocupe temeinic de organizarea muncii, de folosirea la întreaga capacitate a mijloacelor mecanizate și a forței de muncă, pentru ca efectuarea lucrărilor de întreținere a culturilor să aibă loc într-un timp cît mai scurt.
C. SOCI 
V. GAFTONE 
corespondenții „Scînteii*

care o desfășoară. în spiritul prevederilor la care ne referim, nu mai poate fi admisă nici ușurința și nici superficialitatea cu care se mai efectuează în prezent unele controale financiare. Exigența și fermitatea trebuie să devină și mai mult atri- butgle.de bază ale activității organelor de control financiar, pornindu-se de la ideea că orice activitate este susceptibilă de continuă perfecționare. Proiectul de lege menționează și controlul exercitat de bănci asupra activității organizațiilor socialiste. Este cunoscut faptul că băncile au legături permanente cu unitățile din economie, am putea spune chiar zilnice, dacă se are în vedere natura operațiilor bănești ce se fac pentru desfășurarea normală a activității a- cestora. De aceea, apare firesc ca printre sarcinile de bază pe care Ie au organele băncilor să fie și aceea de a semnala operativ fenomenele negative ce apar în realizarea planului economic și financiar și de a sprijini organizațiile socialiste în prevenirea și lichidarea deficiențelor. Drepturile băncilor în luarea măsurilor pe baza constatărilor controlului au fost mult lărgite, adău- gîndu-se la cele pe care le aveau potrivit statutelor proprii și cele de care dispun organele Ministerului Finanțelor. De o deosebită importanță este prevederea potrivit căreia băncile vor adopta la specificul activității lor normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor. Aceasta înseamnă că și aparatul de inspecție al băncilor va lucra după o metodologie în cea mai mare parte unitară cu a celorlalte organe cu atribuții de control financiar, creîn- du-se astfel posibilitatea ca toate organele să folosească un limbaj comun în privința fundamentării constatărilor și precizării răspunderilor celor care nu respectă legalitatea socialistă.In ce privește aparatul de control și revizie al Ministerului Finanțelor, în afară de îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce îi revin din proiectul de lege, el va acționa pe toate căile și cu toată energia si fermitatea pentru a asigura ridicarea pe o treaptă superioară a întregii activități de control financiar în economie, conștient că în acest fel își va aduce contribuția la continua creștere a eficienței generale a activității economice.

omologare, cu valabilitate internațională, pentru farul asi
metric „Fa-170“. In comparație cu tipurile mai vechi de faruri, noul far asimetric se remarcă prin calitatea superioară a oglinzii parabolice și a sticlei dispersoare. După o serie de studii și experimentări minuțioase s-a putut frece la fabricația în serie a farului asimetric „Fa-170“. Noul far este solicitat în țară pentru echiparea autocamioanelor, autobuzelor și autoturismelor de teren, importul farului asimetric de fabricație „Bosch" putîndu-se astfel sista.La întreprinderea „Electrobanat" din Timișoara s-a consemnat, de asemenea, și realizarea farului de tip „Fa-130", care echipează tractoarele după licența „Fiat“.

butgle.de
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Sosirea în Capitală 
a tovarășului Enrico BerlinguerVineri, după-amiază, au sosit la București tovarășii Enrico Berlinguer, vice-secretar general al Partidului Comunist Italian, și Rodolfo Mechini, de la Secția Externă a C.C. al P.C.I., care, la invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român, vor face o vizită în țara noastră.La sosire, pe aeroportul internațio

nal „București-Otopeni", oaspeții italieni au fost întâmpinați de tovarășii Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, membru al C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, membru supleant al C.C. al P.C.R., de activiști de partid.

și Republica Costa Ricain dorința unei mai bune cunoașteri reciproce și a dezvoltării colaborării dintre Republica Socialistă România și Republica Costa Rica, gu- vernele celor două țări au convenit să stabilească relații diplomatice rang de ambasadă. la
. LA INSTITUTUL DE PETROL, GAZE ȘI GEOLOGIE

Festivitatea înminării diplomei de inginer,
unor absolvenți de peste hotareLa Institutul de petrol, gaze și geologie din București a avut loc, vineri dimineața, o festivitate în cadrul căreia prof. dr. docent Mihai Bogdan, rectorul institutului, a înmî- nat diploma de Inginer obținută în România unui număr de 30 de absolvenți ai facultăților de tehnologia și chimizarea petrolului și ga

zelor, de mașini și utilaje petroliere, de foraj sonde și de geologie tehnică. Tinerii ingineri sint cetățeni din Angola, Birmania, Bolivia. Columbia, Etiopia, Indonezia, Mali, R. P. Mongolă, Nigeria, R. P. Polonă, Sudan, Tunisia, R. P. Ungară și R. D. Vietnam. (Agerpres)
Expoziția „Constantin Brâncuși" 

rămîne deschisă pînă la 20 augustA trecut o lună de zile de cind în sălile de la etajul II al Muzeului de Artă al Republicii Socialiste România s-a deschis expoziția „Constantin Brâncuși" și interesul publicului pentru această primă retrospectivă europeană a marelui sculptor rămîne constant. Remarcabilă selecție la care au colaborat, alături de muzeele de artă din București și Craiova, cunoscute muzee din străinătate : din New York, Philadelphia, Chicago, Paris, precum și colecții particulare americane și române, expoziția se înscrie în viața noastră artistică drept unul din evenimentele de prestigiu, cu largi rezonanțe. Vizitatorii, cercetători sau simpli iubitori de artă, turiști străini sau călători în trecere prin București au privilegiul de a găsi reunite unele dintre cele mai reprezentative lucrări ale acestui cla-..........L....... —-- ----

sic al sculpturii românești și moderne. Ele conturează o dată cu imaginea de sinteză a operei brâncușiene și universul intim de, creație al marelui sculptor. în mîinile ilustrului meșter, lemnul, marmura, piatra, bronzul au devenit opere nemuritoare, avind nu de puține ori numiri de basm sau de legendă : măiastră”, „Adam și Eva“, tul lumii”, „Vrăjitoarea”, zburătoare" și multe altele care cîntă și invită laFrecvența mare a poziția „Constantin mărul vizitatorilor prezent de 40 000 — a determinat pe organizatorii expoziției să-i prelungească programul pînă la 20 august 1970.

„Pasărea „începu- ,Țestoasa inmeditație, publicului la Brâncuși" — trecînd pînă ex- nu- în
(Agerpres)

ȘTIRI SPORTIVEAstăzi de la ora 19 pe ringul montat In incinta patinoarului artificial din • parcul „23 August" va avea loc meciul internațional de box dintre echipele României și S.U.A. Din program se desprind următoarele partide : Alexe—Lyle, Monea—Jackson, Wal- dez—Gvo'rffi, Lunny—Giju și Santiago—Ciucă.TURUL CICLIST AL IUGOSLAVIEI a continuat vineri cu desfășurarea etapei a o-a p:> ruta Za.we.i — Ljubliana (140 km). CICLISTUL ROMAN C. GRIGORE A drir liiAY O FRUMOASA VICTORIE DE ETAPA. întrecîndu-1 la sprintul final pe olandezul Leferink. Grigore a fost cronometrat în 3h05’05”.PROBA FEMININA A TURNEULUI INTERNAȚIONAL DE TENIS „OPEN" de la Wimbledon a fost ciș- tigată de australianca Margaret Court în vîrstă de 27 de ani. Este pentru a treia oară cind Margaret Court intră în posesia prețiosului trofeu. Ea a învins-o după 2 ore și 26 de minute pe Billie Jean King (S.U.A.) cu 14—12, 11—9. Finala a fost urmărită de peste 15 000 de spectatori.Proba de 10 000 m, din cadrul concursului internațional de atletism desfășurat pe stadionul olimpic din Helsinki â fost .-îștigată de sportivul sovietic Nikolai Sviridov, cronometrat ih 28’ 52” 6/10. In proba de săritură in lungime, primul loc a fost ocupat de Kalocsai cu 7,86 m (nou record maghiar), urmat de polonezul Stepien — 7,83 m. Semifon- distul american Tom van Ruden a trecut primul linia de sosire în cursa de 800 m cu timpul de 1’ 52” 4/10, jar Vladimir Hmelevski (U.R.S.S.), a terminat învingător în proba de a- runcarea ciocanului cu rezultatul de 67,46 m.Alte rezultate : 200 m : Sarria (Spania) — 21” 6/10 : aruncarea discului : Neville (S.U.A.) — 58,73 m ;săritura în înălțime : Kelemen (Ungaria) — 2,10 m,REZULTATE REMARCABILE au fost înregistrate în prima zi a tradiționalului concurs de atletism Memorialul fraților Sznamenski, care se desfășoară anul acesta la Kiev. în proba de 800 m plat, Evgheni Arja- nov a stabilit un nou record unional cu timpul de 1’ 45” 5/10, rezultat care constituie și cea mai bună performanță a anului. Un alt record unional a stabilit la săritura în înălțime femei Antonina Lazareva cu excepționala performanță de 1,87 m. Alte rezultate : lungime bărbați : Igor Ter Ovanesian (U.R.S.S.) 7,94 m; 5 000 m plat : Rașid Șarafetdinov (U.R.S.S.) 13’ 4” 8/10 ; aruncarea ciocanului: Anatoli Bondarciuk (U.R.S.S.) 72.36 m ; săritura eu prăjina : Iuri Isakov (U.R.S.S.) 5.00 m ; 110 mgarduri : Victor Balihin (U.R.S.S.) 14” ; 800 m plat femei : Ludmila Soroka (U.R.S.S.) 2’ 05” 7/10 ; jgreutate femei : Nadej da ""18,86 m.COMPETIȚIA DAVIS nu va fi viitor jucătorilor . contracte cu impresari private. Această hotărîre a fost luată la Londra de către adunarea a- nuală a țărilor participante la Cupa Davis. Pe de altă parte s-a hotărî t • :a jucătorii profesioniști aflați sub controlul asociațiilor sau federațiilor naționale să poată lua parte la Cupa Davis. Discutarea unei propuneri italiene privind abolirea challenge- round-ului, dreptul echipei deținătoare de a juca direct finala, a foșt ami- nată pentru anul viitor.ATLETUL AUSTRALIAN RON CLARKE a cîștigat proba de 10 000

m în cadrul concursului internațional de la Stockholm. învingătorul a realizat timpul de 28’ 43” 2/10, fiind urmat de tunis.ianul Abdelkader Za- dam — 28’ 47” 8/10. Alte rezultate : aruncarea suliței bărbați : Kulcsar (Ungaria) 80.04 m ; 3 000 m obstacole : Kerry O’Brien (Australia) 3’ 29” 4/10 — cea mai bună performanță mondială a anului ; 800 m plat femei : Vera Nicolici (Iugoslavia) 2’04”8/10.

Cijova (U.R.S.S.)DE TENIS CUPA accesibilă nici anul profesioniști, avind și asociații

PRIMIRE LA C. C.
AL P. C. R.Vineri, 3 Iulie, tovarășul Dumitru Popescu, membru al Comitetului E- xecutiv, secretar al C.C. al P.C.R., l-a primit pe Piet Dankert, membru al Biroului Partidului Muncii din Olanda, secretar cu probleme internaționale ale partidului, membru al parlamentului olandez, care face o vizită in țara noastră.Discuția care a avut loc cu acest prilej s-a desfășurat intr-o atmosferă cordială.

In timpul șederii în țara noastră, oaspetele olandez a vizitat obiective economice și social-culturale din București și Brașov, litoralul Mării Negre și a avut întrevederi și discuții la Comisia pentru probleme externe a Marii Adunări Naționale, la Ministerul Afacerilor Externe, la Ministerul Comerțului Exterior, la Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste și la I.R.R.C.S.
Lucrările sesiunii științifice

a AcademieiLucrările sesiunii Academiei Re- puohcii Socialiste România cu tema „Probleme de perspectivă ale cercetării științifice" au continuat vineri in cadrul a patru secții de specialitate. In programul acestei zile au fost ■ înscrise comunicările : „Contribuții ale Institutului de calcul din Cluj la aplicarea matematicii in economie” de acad. Tiberiu Popovi- ciu, „Probleme de amplasare optimă" de Bernard Bereanu, „Rolul controlului statistic al calității" de Lucian Curelaru, „Studii privind problema modelării prețurilor" de Veniamin Urseanu și Simona Pantazi, „Probleme actuale și de perspectivă în domeniul fizicii plasmei” de acad. Eugen Bădărău și conf. Iovițiu Popescu, „Rolul fizicii solidului în crearea de materiale noi" de prof. Cristian Constantinescu, „Aportul cercetărilor chimiei fizice la dezvoltarea industriei în Republica Socialistă România” de prof. Victor Emanuel Sahini, „Orientarea spre practică a cercetărilor fundamentale in domeniul derivațiior fenotiazinei" de prof. Cornel Bodea, „Rolul cercetărilor științifice în realizarea obiectivelor energetice" de acad. Martin Bercovici, „Rolul cercetării științifice din domeniul magnetohidrodinami- cii“ de prof. Ion Antoniu, prof. Constantin Mocanu și prof. Andrei Nico- laide, „Rolul cercetării științifice in domeniul exploatării zăcămintelor de petrol și gaze cantonate la mare adîn- cime” de prof. Grigore Ioachim, „Rolul cercetării științifice in domeniul mineritului și al preparării substanțelor minerale" de prof. Ion Huber- Panu, „Rolul cercetării științifice din domeniul metalurgiei" de prof. Constantin Dinculescu, prof. Suzana Gâ- dea, prof. Iosif Tripșa și prof. Florea Oprea, „Probleme ale cercetării științifice in Republica Socialistă România legate de dezvoltarea motoarelor cu ardere internă” de conf. Călin- Adrian Vasilescu, „Direcții prioritare de cercetări științifice în electronică, automatică și informatică” de acad. Aurel Avramescu. prof. Gheorghe Po- pescu-Cartianu și ing. Matei Marinescu, „Rolul cercetării științifice în amenajarea integrală și complexă a apelor și protecția împotriva acțiunilor dăunătoare ale apelor” de prof. Cris- tea Mateescu și ing. Constantin Pîr- vulescu, „Acustica modernă, știință.cu numeroase implicații tehnico-econo- mice și sociale" de ing. Aurelian Stan, „Rolul cercetărilor de fotosinteză in mărirea producției vegetale", de acad. Nicolae Sălăgeanu, „Obiectivele actuale și de perspectivă ale cercetării biochimice în țara noastră" de acad. Eugen Macovschi, „Cercetarea integrată în sprijinul realizării sarcinilor producției agricole" de prof. David Davidescu, „Rolul cercetărilor de eco-pedologie” de prof. Constantin Chiriță, „Necesitatea cercetărilor de ecologie în sprijinul producției și productivității terestre”, de prof. Mihai Ionescu, „Importanța cercetărilor geo- botanice pentru ridicarea producției

pajiștilor noastre* de Evdochia Puș- cariu-Soroceanu, Ion Resmeriță și Doina Doniță, „Cercetarea științifică în domeniul folosirii resurselor de apă” de prof. Jean Boisnard, „Factorii genetici baza ameliorării și nocivității populației de animale" de prof. Nicolae Teodoreanu, „Grupările tiolice (S.H.) factor de stimulare a potențialului biologic, cu aplicare practică la om, animale și plante" de prof. Si- mion Oeriu și Ion Oeriu, „Răspunsul imunologic postvaccinal al animalelor tinere" de prof. Nicolae Munțiu, „Rolul cercetărilor limnologice în ridicarea producției piscicole și stufi- cole în Delta Dunării" de prof. Teodor Bușniță și dr. Ludovic Rudescu, „Problemele științifice pe care le ridică amenajarea și valorificarea complexă și eficientă a resurselor Deltei Dună- • rii“ de prof. Aurel Banu, „Rolul conservării naturii în dezvoltarea resurselor naturale" de Valeriu Pușcariu, „Utilizarea rațională și conservarea mediului și resurselor naturale" de Horia Grumăzescu, „Raporturile dintre politica sanitară și politica economică generală" de prof. Petre Van- cea, „Importanța cercetărilor electro- fiziologice în determinarea capacitățiide muncă. în efort și oboseală" de acad. Vasile Rășcanu, „Importanța cercetărilor de neurochimie în menținerea stării de sănătate mintală" de acad. Grigore Benetato, „Relații dintre virusuri și tumori" de prof. Nicolae Cajal și dr. Elisabeta Nastac, „Actualități și perspective în cercetarea radiobiologică românească de teren" de acad. Ștefan Milcu și dr. Mihail Nicu, „Probleme actuale de profilaxie a aterosclerozei la noi în țară" de prof. Ion Bruckner, „Aportul metodei experimentale la evidențierea valorii terapeutice a transplantului de coastă in chirprgia reparatorie osteoarticulară" de acad. Alexandru Radulescu, conf. Ovidiu Marina și dr. Nicolae Constantinescu, „Homotrans- plantarea de miocard în zona sinoa- trială Ia iepure" de conf. Ovidiu Marina, prof. Laurențiu Chiosa, dr. Nicolae Constantinescu și dr. Rodica Lenkei, „Validarea morfogeneticii versus morfologism în cercetări despre nefropatia endemică familială danubiană (nefrita endemică balcanică)" de prof. Emil Crăciun, „Sinuozitățile spațiilor intercelulare" de prof. Ion Pavel și dr. Alexandru Petrovici, „Noi posibilități de tratament in he- patopatiile cronice și boala ulceroasă" de prof. Octavian Fodor, „Probleme actuale și de perspectivă în alergie" de prof. Scarlat Longhin. „Probleme actuale ale parazitologiei în Republica Socialistă România" de prof. Gheorghe Lupâșcu. „Concepte și metode pentru o „antropologie integrală" de prof. Victor Săhleantț, „Perspective de dezvoltare a antropologiei istorice" de dr. Dardu Nicolăescu-Plopșor, „Sistemul științelor etnologice particulare și contemporaneitatea” de dr. Romulus Vulcănescu, „Implicațiile structuraliste ale izogramei etnologice" de Paul Simionescu, „Corelația dintre etnologia juridică și istoria dreptului” de dr. Valentin Georgescu, „Rolul Bibliotecii Academiei Reoublicii Socialiste România ca for de cultură" de prof. Șerban Cioculescu. „Rolul științelor pedagogice în realizarea planurilor de dezvoltare a societății românești" de prof. Ștefan Barsănescu, „Noul Atlas lingvistic român pe regiuni. Importanța lui pentru cunoașterea graiurilor românești" de prof. Boris Cazacu, „Unitatea culturii populare" de dr. Ovidiu Papadima, „Unele probleme ale istoriei artei populare" de prof. Florea Bobu Flo- rescu.Lucrările sesiunii continuă.(Agerpres)

y #

Numirea ambasadorului 
Republicii Socialiste România 

în Columbial'rin decret al Consiliului de Stat, tovarășul Octavian Bărbulescu a fost numit în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Columbia, cu reședința la Caracas.(Agerpres)

R. P. UNGARĂ

Se dezvoltă industria 
de utilaj chimic

Curs de folclor
și dansuri populareLa Baia Mare s-a deschis un curs de folclor și dansuri populare românești, organizat de Casa județeană a creației populare și Comitetul pentru cultură și artă Maramureș, Ia care participă un colectiv de folcloriști francezi. Timp de zece zile, în cele 7 zone etnografice din această .parte 

a țării, oaspeții vor avea prileflil să cunoască și să cerceteze bogăția străvechiului folclor maramureșean.(Agerpres)

V

Pentru 
absolvenții 

scolii 
generale Școala profesională din Arad recrutează băieți în vîrs- tă de pînă la 18 ani împliniți în anul 1970, absolvenți ai șco-; Iilor generale, pentru a se pregăti în meseria de „operator stații de epurare a apelor reziduale".Se primesc candidați din toate județele țării.Concursul de admitere va începe în ziua de 6 iulie a.c. și va consta din probe scrise și orale la . limba Română și matematică.Pe timpul școlarizării — de doi ani — elevii primesc gratuit îmbrăcăminte, hrană, cazare și rechizite școlare.înscrierile pentru concurs se fac pînă în ziua de 6 iulie 1970 orele 15,00.Informații suplimentare se pot obține la secretariatul școlii din Arad, str. N. Grigo- rescu nr. 8, telefon 16—45.

ft Teatrul de operetă : Suzana — 
19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragia- 
le“ (sala Comedia) : Fanny — 20.
• Teatrul de comedie (la Parcul 
„23 August”) : Mandragora — 20,30. 
a Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Transplantarea inimii ne
cunoscute — 20; (la Arenele Ro
mane) : Puricele în urJche — 20,30.
• Teatrul Mic : Doi pe un balan
soar — 20; (la Teatrul de vară 
„Herăstrău”) : Ofițerul recrutor — 
20.
O Teatrul „C. I. Nottara” (la par
cul ,,N. Bălcescu”) : : .a ciorba de 
potroace- — 20.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă
nase” (sala Savoy) : Nicuță... la 
Tănase — 19,30.

tv.
es

PROGRAMUL I

17,00 Deschiderea emisiunii. 
Sumarul serii. 17,05 Emisiune în

Și în acest an, după cum rezultă din datele comunicate recent de Oficiul național de statistică al R. P. Ungare, industria chimică înregistrează ritmul cel mai rapid de dezvoltare (16 la sută) între ramurile economiei naționale. Volumul producției chimice a crescut din 1950 de mai bine de 13 ori. De altfel, din volumul investițiilor industriale partea cea mai mare este repartizată tocmai construirii noilor obiective chimice.La Szaszholombata, în apropierea Budapestei, se află în plină construcție cea mai mare rafinărie ungară, care va avea o capacitate de prelucrare de 6 milioane tone. La combinatul chimic din Leninva- ros se construiesc noi fabrici de prelucrare a maselor plastice și de îngrășăminte chimice. La Ajko, o modernă fabrică de alumină, în alte localități fabrici de medicamente, de acizi, de fire și fibre sintetice etc.în 1950, producția de

utilaje chimice reprezenta abia 2 la sută din întregul volum al producției industriei constructoare de mașini a Ungariei, • cu toate că producția de utilaj chimic avea în această țară o tradiție de mai bine de 60—70 de ani. Planurile guvernului un-
CORESPONDENTA 
DE LA AL. PINTEA

gar de dezvoltare rapidă a industriei chimice — ca una dintre ramurile indispensabile astăzi unei economii naționale moderne — a determinat o preocupare crescindă pentru intensificarea producției de utilaje chimice. S-au extins astfel secțiile care fabricau mașini și instalații chimice la citeva uzine budapestane. La Soproni și in alte localități au fost introduse în fabricație noi tipuri de utilaje. Tn anul 1960, fabricile de

utilaj chimic din Budapesta, Gyor, Szal- gotarian au început să producă echipamente complete pentru diverse uzine chimice. „Nu este vorba numai despre satisfacerea necesităților proprii ale țării — îmi spunea inginerul Andor Huszar, directorul corțibinatului chimic din Leninva- ros. Ne aflăm în plin „deceniu de aur" al dezvoltării mondiale a industriei chimice. In întreaga lume, din Europa și pînă în A- frica. America Latină, Asia, se solicită tot mai multe instalații și utilaje pentru industria chimică. Guvernul ungar a luat măsuri pentru ca industria ungară să poată oferi asemenea utilaje solicitanților în- tr-o gamă mai largă și la un nivel tehnic înalt". Ca urmare a a- cestor măsuri, producția de utilaje și instalații chimice s-a mărit de peste trei ori. Aproximativ în același ritm a crescut și exportul de Instalații și utilaje chimice.

vremea
Ieri în țară : In timp ce în Oltenia, și mai ales in Bărăgan și brogea. vremea s-a menținut moașă și călduroasă, cu temperaturi ce au depășit frecvent. 30 grade la ora 14. in Banat, Crișana, Maramureș și vestul Moldovei vremea a devenit instabilă. In aceste regiuni s-au produs înnorări accentuate și s-au semnalat averse cu frecvente descărcări electrice, iar în Banat s-a înregistrat și o scădere simțitoare a temperaturii. Aici, la ora 14 temperatura nu a depășit' 20 grade. La

Do- fru-

București : vrerhea a fost călduroasă, cu cerul variabil, vîntul a suflat slab. Temperatura maximă a fost de 32 grade.Timpul probabil pentru zilele de 5, 6, 7 iulie : In țară : în primele două zile ale intervalului vremea va fi răcoroasă și cu ploi mai frecvente în jumătatea de nord a țării și în zona de munte. Ploile vor avea caracter de averse și Vor fi însoțite de descărcări electrice și intensificări locale de vînt și izolat grindină. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 8—18 grade, iar maximele între 18—28 grade. La București : vremea se va răci ușor la începutul intervalului, apoi se va incălzi din nou. VOr cădea averse de ploaie însoțite de descărcări electrice. Vîntul va sufla potrivit. Temperatura în scădere la început, apoi din nou în creștere.
limba germană. 18,15 Bună seara, 
fete ! Bună seara, băieți ! — emi
siune pentru tineret. 19,00 Box 
— gala internațională dintre re
prezentativele României și S.U.A. 
Transmisiune de Ia patinoarul „23 
August”. Comentator : Cristian 
Țopescu. 19,30 Telejurnalul de sea
ră. 20,00 Tele-enciclopedia. 21,00 
Hox — continuarea transmisiunii 
de la patinoarul ,,23 August”. 21,30 
Fapt divers. 21,45 Film serial: „Ro
cambole” (IX). 22,15 Mari comici 
români pe micul ecran : Marcel 
Anghelescu. 23,05 Muzică pooulară 
interpretată de Marioara Tănase. 
23,20 Imagini din S.U.A. — film 
documentar „Monumentele Wa
shingtonului”, realizat de Ion Pe
tru și Sergiu Stejar. 23,35 Telejur
nalul de noapte o Sport. 23,55 în
chiderea emisiunii programului I.

PROGRAMUL II

20,00 Poesis — Antologie lirică de 
Eugen Jebeleanu. Versuri în se
lecția și lectura autorului. Ilustra
ții de Florica Cordescu. 20,15 La 
fîntîna dorului — emisiune de fol
clor. 20,45 Mozaic cinematografic. 
« „Disputa casnică” — comedie a 
studiourilor iugoslave. Interpreți : 
C. Corețe și Joze Beve a Cîntă 
Irena Santor, cunoscută interpretă 
de muzică ușoară din Polonia. 
21,15 Seara melomanului. 22,30 Film 
serial „La fiecare km” (III) — pro
ducție a studiourilor din R. P.' 
Bulgaria. 23,30 închiderea emisiu
nii programului II.
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ci nemo

PRODUSE DE PRESTIGIU |N NOMENCLATORUL COMERCIAL

Confecțiile de BrăilaAm vizitat recent, însoțiți de ing. Elena Roșu, șefa serviciului tehnic, Fabrica de confecții Brăila. O fabrică avind un colectiv închegat încă de acum 20 de ani și, de atunci, mereu întărit, capabil să răspundă sarcinilot din ce în ce mai mari și mai grele ale planului de stat....Totul începe în sala da croit. Cîțiva lucrători încadrează pe suprafața țesăturii șabloanele reprezentînd piesele componente ale viitorului produs încadrarea a fost studiată amănunțit, încă de la serviciul tehnic, incit nu va rămîne nici un centimetru de țesătură nefolosit. Croitorii de aici taie totul „la unghie". Datorită acestei „zgîrcenii" au reușit să economisească, în primele șase luni ale anului, mai multe mii de metri de diverse materiale, ceea ce reprezintă o valoare de circa 100 000 lei, și alte citeva mii de produse livrate in plus pentru consumatori.Procesul tehnologic înaintează pe verticală. La sectorul nr. 1, producția se desfășoară pe bandă — ne spune maistrul Alexandru Iordăchescu. Din februarie anul acesta s-a introdus preluarea lucrului din mers, realizîndu-se zeci de mii lei economii la manoperă. Sectorul al 2-lea are un sistem de organizare îmbunătățit. „Se știe că oamenii

pe

au capacități de muncă diferite — ne spune ing. Elena Roșu. La bandă, un lucrător cu o capacitate de lucru mai mare este uneori ținut în loc de un altul cu o capacitate mai mică, im- primîndu-se benzii un ritm lent. în sistemul producției sincronizate apar două zone : una de confecționare a pieselor separate (gulere, manșete, mîneci) și una de asamblare a pieselor componente. în felul acesta, fiecare lucrător poate munci cu întregul randament. Prin această formă de organizare am reușit să producem 2 100-2 200 de cămăși zi.Ne oprim la un capăt al sălii și ne străduim să prindem cu privirea imaginea întregului : peste 230 de mașini de cusut, de mărci diferite, sint mînuite de tot atîtea croitorese. 18 lucrătoare formează o unitate și realizează 140 de confecții pe schimb. O luptă îndîrjită cu timpul.De altfel, efortul pentru economisirea timpului a devenit o preocupare a fiecărui lucrător. El se concretizează și în numeroasele inovații ale acestui colectiv. Iată citeva din cele mai recente : pînă nu de mult, nasturii cu „picioruș" se coseau cu mina. Un lucrător nu putea să coasă mai mult de 400 ds nasturi pe

cu-

schimb. Acum, prin atașarea la mașinile de cusut a unui dispozitiv realizat de Constantin Năstase și Alexandru, pot fi 1 680 de nasturi în Un alt dispozitiv precis, o simplă electrică de lipit, concepută și construită în fabrică — a simplificat considerabil operația de lipire a pungilor de celofan în care sint ambalate produsele, realizîndu-se totodată însemnate Economii de manoperă și material. Au mai fost introduse și alte dispozitive de mică mecanizare, între care : suporți pentru susținerea pieselor la îndemina lucrătorilor, lăzi cu plan înclinat, de pe care piesa trece fără nici un efori la lucrătorul care execută operațiunea următoare și altele, care simplifică procesul de producție și reduc timpul necesar* confecționării.Cum este și firesc, oamenii țin la marca fabricii lor și pun mare preț pe calitate. Drept dovadă, din 1967 nu au mai fost înregistrate refuzuri ori reclamații privitoare la calitatea confecțiilor. Beneficiarii interni, cit și cei externi — produsele sînt livrate în 18 țări, printre care Franța, Anglia, O- landa, Belgia, Kuweit, Etiopia — solicită mari cantități din produsele confecționate de colectivul fabricii din

Ștefan cusuți 8 ore. — mai mașină
Brăila. Cele peste 250 de modele concepute de serviciul tehnic, ținîndu-se seama de cerințele și specificul țărilor beneficiare, au fost expuse la 15 tîrguri și expoziții internaționale — Paris, Bruxelles, Frankfurt, Miin- chen, Belgrad — cîști- gînd noi solicitanți. In biroul directorului răsfoim citeva scrisori primite de la unii dintre beneficiari. Sînt scrisori de apreciere pentru calitatea mărfii, pentru condițiile și termenele în care a fost livrată, ceea ce determină, evident, amplificarea exportului.Prin lucrările de investiții începute anul acesta, Fabrica de confecții Brăila î.și va extinde consideiabil capacitatea. Planului actual, de sute de milioane lei, i se vor mai adăuga alte sume importante'. Noile sectoare de producție, care vor intra în funcțiune la începutul cincinalului, vor fi înzestrate cu utilaje moderne, de mare randament — mașini de cusut cu 2—3 și 4 ace, mașini de călcat și impregnat automate — care vor asigura un finisaj corespunzător produselor. Concomitent, se vor îmbunătăți condițiile de muncă, colectivul crescînd, în același timp, cu încă 400 de salariați. (rep. publicitar).

N. Grigore-MARAȘANU 
corespondentul „Scinieii"
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O Această, femeie : PATRIA — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,30, GRADINA 
DOINA — 20,30, SALA PALATU
LUI — 17,15 (seria de bilete — 
3354) ; 20,15 (seria de bilete — 3375). 
O Dreptul de a te naște : FESTI
VAL — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21, la grădină - 20,30, FAVORIT
— 10; 13; 15,30; 18; 20,30, FERO
VIAR — ‘9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30.
• Timp pentru a trăi : VICTORIA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
o Am întîinit țigani fericiți : CA
PITOL — 9,15; 11,30; 14.
• Familia Tot : CAPITOL — 16,30;
13.45.
o Subiect pentru o schiță : CA
PITOL — 21.
O Robii : GRADINA CAPITOL —
20.30.
c. Marele semn albastru : LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21.
O Salariul groazei : MELODIA — 
8,30; 11,30; 14,30; 17,30; 20,30.
0 Program ele desene animate 
pentru copii : DOINA — 10.
o Vrăjitorul : DOINA — 11,30; 
13,45; 16. x
O Astă seară mă distrez : DOINA
— 18,15; 20.30.
O Cu dirijabilul spre Polul Nord î 
TIMPURI NOI — 9—17 în conti
nuare.
• Program de documentare româ
nești în premieră : TIMPURI NOI
— 19—21 în continuare.
• Străinii : REPUBLICA — 9,15; 
11,15; 13,30; 16,30; 19; 21,15, BUCU
REȘTI — 8,30; 10,30; 12,45; 14,45; 
16.45; 19; 21, STADIONUL DINA
MO — 20,30, ARENELE ROMANE
— 20,45, MODERN — 9,15; 11,30;
13.45, 16; 18,15; 20,15.
o Afurisitul de bunic : CENTRAL
— 9,15; 11,20; 13,45; 1G; 18,15; 20,30, 
AURORA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15, 
la grădină — 20,30.
O Marile vacanțe : LUMINA — 
9—16,15 în continuare ; 18,30; 20,45, 
GRADINA PROGRESUL PARC — 
20,15.
0 Sub semnul lui Monte Cristo : 
EXCELSIOR — 9; .11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30, GLORIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, TOMIS — 9; 
11: 13; 15; 17; 19, la grădină —
20.30. GRADINA EXPOZIȚIA —
20.30.
0 Mînăstirea din Parma (ambele 
serii) : CINEMATECA (sala Union)
— bilete la casă —’9; 12,15.
O Articolul 420 (ambele serii) : 
CINEMATECA (sala Union) -
15.30.
e Idiotul : CINEMATECA (sala 
Union) — 18,30; 20,30.
0 Freddy și cîntecul preriei : GRI- 
VITA — 10,30; 16; 18,15; 20,30, FLO 
REASCA — 15,30; 18; 20,30, ARTA
— 15,30; 18, la grădină — 20,30.
O Aventurile lui Huan : INFRA* 
TIREA ÎNTRE POPOARE — 15,15; 
17,45: 20.
• Un om pentru eternitate : BU- 
ZEȘTI — 15,30; 18.
n Păcatul dragostei : GRADINA 
BUZEȘTI — 20,30.
0 Acțiunea „Vulturul" : DACIA — 
8,45—20,30 în continuare.
O Dansînd Sirtaki : BUCEGI — 
10; 16; 18.15, la grădină — 20.30.
A Warlock : UNIREA — 15,30: 18, 
la grădină — 20,30;
a Joc dublu în serviciul secret : 
URA — 15,30; 18, la grădină —
20.30.
• Operațiunea Lâontine : DRU* 
MUL SĂRII — 16; 18; 20.
h iubita lui Gramiuia : FEREN
TARI — 15.30; 18; 20,15.
A Așteantă pînă se întunecă I 
CIULEȘTI — 15,30; 18; 20,30.
0 Ghici, cine vine Ia cină ? : CO- 
TROCENI — 20.
A Un cuib de nobili : COTRO- 
CENI — 15,30; 17,45.
A Urmărirea : PACEA 
13; 20.
0 O șansă dintr-o mie : CRÎM- 
GAȘI — 15,30; 18; 20,15.
A Ferestrele timpului : VOLGA — 
16; 18,15; 20,30.
A Bănuiala j VIITORUL — 15,»; 
13.
• Adelheid : VIITORUL — 20.30. 
A Cei 1 009 de ochi ai doctorului 
Mabuse : MIORIȚA — 11; 15; 17,30; 
20.
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POZIȚIA R.S.F. IUGOSLAVIA 
FAȚA DE MEMORANDUMUL 

DE LA BUDAPESTABELGRAB 3 (Agerpres). — Reprezentantul Secretariatului de Stat pentru Afacerile Externe al R.S.F. Iugoslavia a informat ziariștii, în cadrul unei conferințe de presă, că guvernului iugoslav i-au fost înmînate oficial documentele consfătuirii de la Budapesta a miniștrilor afacerilor externe ai statelor participante la Tratatul de Ia Varșovia. Aceste documente sînt în prezent studiate — a declarat el. „Indiferent de gradul mai mare sau mai mic de acord cu unele din tezele acestora — a spus reprezentantul' Secretariatului de Stat pentru Afacerile Externe — impresia noastră este că aceste documente se disting în general prin realism și flexibilitate și că ele conțin u- nele idei și sugestii care merită a- tenție și pot să contribuie la desfășurarea în viitor a unor procese pozitive în Europa, și din acest punct de vedere și la pregătirile pentru Conferința europeană".Răspunzînd la o întrebare în legătură cu inițiativele României privind colaborarea dintre țările balcanice, reprezentantul Secretariatului de Stat pentru Afacerile Externe a arătat că Iugoslavia a acordat întotdeauna însemnătate dezvoltării relațiilor și colaborării cu statele din această regiune, pornind de la faptul că acestea, indiferent de deosebirile existente, au interesul statornic de a dezvolta legăturile dintre ele. „Iugoslavia a sprijinit și va sprijini toate inițiativele pentru promovarea în continuare a colaborării dintre țările balcanice. în acest sens privim și inițiativele române", a declarat reprezentantul Secretariatului de Stat.
.Izvestia" despre problema
reducerii forțelor armate 

străine pe teritoriile 
statelor europeneMOSCOVA 3. — Corespondentul Agerpres, Laurențiu Duță, transmite : Sub titlul „Calea spre pace și securitate", ziarul sovietic „Izvestia" a publicat la 3 iulie un comentariu în care se ocupă, printre altele, de recenta propunere conținută în memorandumul de la Budapesta al țărilor participante la Tratatul de la Varșovia, privind reducerea forțelor armate străine de pe teritoriile statelor europene.Statele Tratatului de la Varșovia — scrie ziarul — consideră că este posibilă examinarea problemei privind forțele armate străine pe teritoriile statelor europene, problema reducerii lor. Este vorba de o chestiune suficient de concretă și limitată pentru a miza pe o discuție la obiect si, in același timp, de o chestiune esențială și vastă din punctul de vedere al Intereselor destinderii și păcii în Europa. Punerea problemei pe un astfel de plan — adică al reducerii tocmai a forțelor armate străine pe teritoriile statelor europene — nu lezează interesele globale ale puterilor respective, ceea ce este deosebit de important în condițiile existenței focarelor de conflicte militare în Asia de sud-est și în Orientul Apropiat.Pregătirea conferinței general-eu- ropene — scrie în continuare „Izvestia" — concepută, bineînțeles, în afara categoriilor politicii de bloc, a atins un stadiu care lasă în urmă cea mai mare parte a distanței spre convocarea ei. „La conferință pot lua parte toate statele europene, inclusiv R.D.G. și R.F.G., pe baze egale între ele și cu drepturi egale față de celelalte state europene. La ea pot lua parte, de asemenea, și S.U.A. și Canada. Este primită în mod favorabil inițiativa Finlandei privind desfășurarea conferinței la Helsinki. Există, totodată, înțelegerea faptului că această convocare nu trebuie pusă în dependență de vreo condiție preliminară" conchide cotidianul sovietic.

JJ'

O nouă rundă MANILA

de convorbiri
franco vest - germaneVineri dimineața a sosit la Bonn președintele Franței, Georges Pompidou, care face o vizită oficială de două zile în Republica Federală a Germaniei, la invitația cancelarului federal Willy Brandt. Președintele Franței este însoțit de primul ministru Chaban Delmas, de ministrul afacerilor externe, Maurice Schumann, și de alți membri ai cabinetului francez.După cum s-a anunțat oficial la Bonn, actuala vizită a președintelui Georges Pompidou în capitala vest-germană, a doua după alegerea sa ca șef al statului francez, se înscrie în cadrul consultărilor regulate franco—vest-germane la nivel înalt, prevăzute prin tratatul de cooperare din 1963. Fără a avea o ordine de zi dinainte stabilită, după cum a subliniat purtătorul o- ficial de cuvînt al guvernului federal, actuala întîlnire Pompidou- Brandt își propune să analizeze cu prioritate stadiul relațiilor dintre

cele două state. -în acest sens, se apreciază că vor fi abordate probleme ale cooperării bilaterale tehnologice și științifice. în cadrul convorbirilor vor fi analizate, de a- semenea, căile de apropiere și intensificare a colaborării comune în cadrul Comunității Economice Europene, precum și perspectivele a- derării Marii Britanii la Piața Comună în urma începerii negocierilor de la Luxemburg. Cei doi oameni de stat vor discuta cu acest prilej și despre contactele stabilite între R. F. a Germaniei și unele țări socialiste din Europa răsăriteană în vederea normalizării relațiilor reciproce, despre perspectiveleunei conferințe asupra securității europene. Pompidou și Brandt vor face, totodată, un tur de orizont asupra situației internaționale actuale.
întrunirii

Bonn M. MOARCĂȘ

Urgența întăririi embargoului asupra 
livrărilor de arme destinate R.S.A.

COMUNICAREA COMITETULUI SPECIAL AL 0. N. U. 
ADRESATĂ CONSILIULUI DE SECURITATE

NAȚIUNILE UNITE 3 (Agerpres). — în urma unei reuniuni ținute joi, Comitetul special al O.N.U. pentru cercetarea politicii de apartheid a guvernului sud-african a adresat Consiliului de Securitate o comunicare prin care cere acestuia să ia măsurile necesare pentru a asigura un embargo total asupra livrărilor de arme și de echipament militar către Republica Sud-Africană. în document se menționează că, în ciuda embargoului hotărît de Consiliul de Securitate la 18 iunie 1964, mai multe state au furnizat acestei țări

avioane, submarine și alte materiale de război.în comunicarea adresată Consiliului de Securitate. Comitetul special pentru apartheid a relevat că „întărirea embargoului asupra livrărilor de arme cu destinația R.S.A. este extrem de urgentă, din cauza politicii de represiune duse de guvernul sud- african împotriva mișcării de eliberare națională, a ocupării ilegale a Namibiei, a ajutorului acordat regimului rasist din Rhodesia de Sud și din cauza amenințărilor lansate de guvernul de la Pretoria la adresa statelor independente din Africa".
■ ■■■■■■■OE3QE3B

TENDINȚE CENTRIFUGE
LA SESIUNEA S.E.A.T.0MANILA 3 (Agerpres). — Cea de-a 15-a conferință anuală a S.E.A.T.O. (Organizația Tratatului Asiei de Sud- Est) s-a încheiat joi seara la Manila, în aceeași atmosferă de dezinteres și divergențe ce caracterizează întreaga activitate a acestui bloc, a- flat în ultimii ani într-o criză acută. Consecventă politicii sale de distanțare față de S.E.A.T.O., Franța nu a fost reprezentată nici la această sesiune, iar Pakistanul nu și-a trimis decît o delegație restrînsă.Comunicatul publicat la încheierea conferinței din capitala filipineză repetă vechile formulări impuse de a- depții fervenți ai S.E.A.T.O., menite să justifice perpetuarea acestei anacronice alianțe. Dezbaterile din cadrul sesiunii au evidențiat tendințele centrifuge tot mai accentuate ce se manifestă în rindul partenerilor pactului. Acest fenomen a determinat de altfel pe ministrul de externe tai- landez, Thanat Khoman, să sublinieze că pentru a nu dispare S.E.A.T.O. ar trebui „să facă mai mult decît să participe la ritualuri ce țin de trecut, refuzînd să recunoască schimbările profunde care s-au produs în unele din țările membre". La rîndul său,

președintele Filipinelor, Ferdinand Marcos, a declarat că este necesară o revizuire a rolului S.E.A.T.O., ară- tînd totodată că „în Asia de sud-est soluțiile militare nu sînt răspunsul la problemele care se ridică în această regiune a lumii".în același timp, reprezentantul Pakistanului, K. Panni, a afirmat că popoarele din Indochina trebuie să-și hotărască ele insele viitorul politic, fără intervenție străină.Pe de altă parte, din discursul secretarului de stat al S.U.A., William Rogers, a reieșit cu destulă claritate — remarcă observatorii, scepticismul diplomației americane în ce privește viitorul S.E.A.T.O. și, în același timp, dorința de a găsi o nouă formulă care să corespundă mai bine intereselor S.U.A.Noua reuniune de rutină a S.E.A.T.O. de la Manila — subliniază comentatorii — nu a făcut decît să dezvăluie încă o dată faptul că această organizație reprezintă un corp străin în realitățile politice și economice ale regiunii, obiectivele sale fiind contrare intereselor popoarelor țărilor asiatice membre.

Lucrările Comitetului pentru dezarmareGENEVA 3 — CorespondentulAgerpres, H. Liman, transmite : Vineri, Comitetul pentru dezarmare a continuat cea de-a 475-a ședință a sa, întreruptă joi ca urmare a aspectelor de ordin procedural apărute în legătură cu invitarea la dezbateri a lui Leonid Kutakov, secretarul general adjunct al O.N.U. pentru problemele politice și problemele Consiliului de Securitate. După consultări între șefii, delegațiilor U.R.S.S. și S.U.A., în calitatea lor de copreședinți ai Comitetului, Leonid Kutakov a fost invitat la ședință. Șefii delegațiilor U.R.S.S. și S.U.A. au rostit scurte alocuțiuni, salutînd prezența acestuia în sală si exprimîndu-și regretul pentru faptul că datorită acestei chestiuni de procedură Comitetul a fost nevoit să-și întrerupă ședința.în cadrul ședinței a luat cuvîntul reprezentantul Argentinei, Carlos Ortiz de Rozas, care a expus poziția țării sale față de proiectul de tratat privind demilitarizarea teritoriilor submarine. El a făcut unele propuneri de îmbunătățire a proiectului de tratat depus în Comitet de S.U.A. și U.R.S.S. la 23 aprilie.

încheierea
Plenarei

C.C. al P.C.U.S.MOSCOVA 3 (Agerpres). — Vi- * neri, în cadrul ultimei zile a lucrărilor Plenarei Comitetului Central al P.C.U.S., au continuat dezbaterile pe marginea raportului „Sarcinile curente ale partidului în domeniul agriculturii".La sfîrșitul ședinței a rostit un cuvînt de închidere Leonid Brej- nev, secretar general al C.C. al P.C.U.S.Participanții la Plenară au aprobat în unanimitate hotărîrea cu privire la „Sarcinile curente ale partidului în domeniul agriculturii".Plenara și-a încheiat lucrările.

Forțele patriotice din Cambodgia
au preluat, controlul asupra unei noi regiuni
• AVIAȚIA TAILANDEZĂ IMPLICATĂ ÎN CONFLICT • RE 

MANIERE ÎN CADRUL GUVERNULUI DE LA PNOM PENH

Proiecte și priorități 
i pe agenda noului 

parlament britanic

PNOM PENH 3 (Agerpres). — In Cambodgia, forțele de rezistență populară continuă acțiunile ofensive asupra pozițiilor deținute de trupele regimului Lon Noi sprijinite de cele saigoneze. După atacuri intense împotriva unităților militare saigoneze, forțele patriotice au preluat controlul definitiv și asupra regiunii Ratanakiri, informează agenția V.N.A. în ultimele 24 de ore, forțele de rezistență populară au supus unui intens bombardament cu mortiere localitatea Neak Lung — important punct de sprijin al trupelor saigoneze pe teritoriul Cambodgiei. La Neak Lung staționează escadrile de avioane de transport și elicoptere puse la dispoziția administrației de la Pnom Penh de către regimul din Vietnamul de sud.în evoluția evenimentelor din Cambodgia. agențiile de presă semnalează un element nou — intervenția aviației tailandeze care, din ordinul autorităților de la Bangkok,

a atacat la 2 iulie o serie de obiective ale forțelor de rezistență populară.Presiunea exercitată de forțele de rezistență populară asupra capitalei khmere, notează observatorii politici, se menține, în ciuda dezmințirilor o- ficiale făcute la Pnom Penh.Pe de altă parte, agențiile de presă anunță că generalul Lon Noi a procedat joi la cea de-a doua remaniere a guvernului. Lon Noi a recunoscut că actuala administrație trece printr-o serie de greutăți. Observatorii politici constată că prima consecință a schimbărilor din echipa de la Pnom Penh o constituie trecerea autorității în mîinile unui grup de generali, iar așa-zisa Adunare Națională a Cambodgiei devine un organism simbolic. Generalii Lon Noi—Sirik Matak vor putea, de fapt, adopta orice măsuri, fără a mai consulta în prealabil „Parlamentul".

agențiile de presă transmit:
In cursul unui atac tero

rist Ia Santo Domingo, un cunoscut om de afaceri dominican a fost grav rănit, iar fiul său ucis. Potrivit agenției U.P.I., atacul ar fi țintit asasinarea fostului președinte Juan Bosch. Noua acțiune teroristă a forțelor de dreapta se adaugă asasinării, în această șase personalități săptămînă, a altor politice.
Operatorii de la centra

lele telefonice internațio
nale din Beirut au declarat 
grevă, revend*cînd îmbunătățirea condițiilor de muncă, acestei acțiuni, toate telefonice dintre Beirut și străinătate au fost întrerupte.

Li Sien-nien, vicepremier 
al Consiliului de Stat al 
R.P. Chineze,3 primit vineri 13 Pekin o delegație comercială poloneză, condusă de Marian Dmochowski, adjunct al ministrului comerțului exterior, și o delegație condusă de Stefan Perkowicz, adjunct al ministrului navigației al R.P. Polone, cu care a avut o convorbire, informează agenția China Nouă.

Roma. în colaborare cu biroul local al O.N.T. Au participat redactori ai presei centrale, ai radioului și televiziunii italiene, reprezentanți ai a- gențiilor de voiaj, precum și corespondenți ai presei străine. Ambasadorul român, Iacob Ionașcu, a subliniat posibilitățile noi, sporite, pe care le oferă în prezent România turiștilor italieni.

Un puternic cutremur de 
pămîntcare s_a pfodus ioi >n pro* vincia turcă Sivas a provocat moartea unei persoane și prăbușirea a peste 150 de clădiri. Ca urmare a unei serii de alte mișcări seismice, majoritatea populației din zona sinistrată își părăsise locuințele și trăia în corturi de teama unei catastrofe.

Ca urmare a comunicațiile
In portul Havana 3U sosit patru nave frigorifice, construite la șantierele navale franceze, pentru flota de pescuit a Cubei. în Franța au fost comandate în total 30 de astfel de nave.

Secretarul general al
O.N.U., U. Thant, a sosit vineri la Geneva, venind din New York. El a participat la reuniunea comună a Comitetului pentru program și coordonare și Cornitetului administrativ de coordonare al O.N.U.

Dezvoltarea turismului 
în România, sPorirea capacităților de cazare, precum și alte aspecte din acest domeniu au constituit o- biectivul conferinței de presă organizate de ambasada Română din .

Alegeri generale in Cipru

Organizații industriale și comerciale din R.P. Ungară 
au întemeiat în ultima vreme întreprinderi mixte cu firme din diferite țări ale Europei occidentale, Asiei, Africii și Americii Latine, relatează agenția M.T.I. Astfel, numărul întreprinderilor mixte cu participare ungară, care își desfășoară activitatea în afara frontierelor R. P. Ungare, se ridică în prezent la 32. Este, industriale, precum și alte asemenea urbanism, turism. vorba de întreprinderi comerciale și unități, specializate în transporturi,

După prezentarea me
sajului tronului, care 
schițează programul le
gislativ al noului guvern 
conservator pe durata 
sesiunii actualului par
lament, observatorii se 
află in posesia unei ba
ze concrete pe care să 
își sprijine diferitele co
mentarii și supoziții in 
legătură cu direcțiile 
spre care conservatorii 
își vor îndrepta atenția, 
cu acțiunile publice pe 
care le vor întreprinde.

Pornind de la. concep
țiile conservatoare in 
domeniile economic, po
litic, social, se pot des
prinde anumite priori
tăți care domină viitoa
rea platformă de gu
vernare. Este clar, în 
’primul rînd, că toate 
proiectele laburiste care 
se aflau înscrise pe a- 
genda fostului parla
ment, printre care legea 
naționalizării porturilor 
și legea pensiilor au 
fost radiate in mod au
tomat o dată cu surprin
zătoarea victorie a con
servatorilor în alegeri. 
Acum sînt așteptate să 
figureze la loc de frunte 
alte legi, printre care și 
controversata lege a re
lațiilor industriale. Se 
știe, de pildă, că se in
tenționează introducerea 
unor prevederi legale 
care să permită patro
nilor aducerea unor sin
dicate în fața tribunale
lor și obținerea de des- 
oăgubiri pentru daunele 
produse de greve, aces
tea fiind considerate ca 
încălcări ale contractu
lui de muncă. Liderii 
sindicali s-au și pronun
țat împotriva acestui 
proiect, arătind că el 
este menit să răpească 
drepturi și libertăți fun
damentale ale oamenilor 
muncii și au avertizat, 
totodată, că legea anti- 
sindicală proiectată este 
de natură să ducă la o 
amplă mișcare de pro
test, cu perspective în
că imprevizibile.

Una din promisiunile 
conservatoare este de a 
trece prin parlament o 
lege a imigrării, potri
vit căreia cetățenii din 
țările Commonwealth- 
ului vor fi supuși unui 
regim identic cu al ce
lorlalți imigranți, acor- 
dîndu-li-se astfel doar 
dreptul de staționare 
temporară și limitată în 
Marea Britanie. Cu 
interes este așteptată 
onorarea unui anga
jament care, probabil, a 
influențat în mod consi
derabil rezultatul alege
rilor recente — și anu
me, reducerea impozite
lor și taxelor. Proiectul 
va cere, desigur, timp 
pentru a fi pus in apli
care și economiștii sînt 
de părere că el va pu
tea deveni operativ abia 
la bugetul din aprilie 
1971. in funcție de esti
mările privind stabili
tatea economiei britani
ce. Este remarcată, de 
altfel, apariția unei di
leme dificile pentru 
conservatori ; în tot 
cursul campaniei electo
rale, liderii conservatori 
au afirmat că economia 
s-ar afla în pragul unei 
crize și că excedentul 
balanței de plăți ar fi 
iluzoriu, iar acum, în 
mod paradoxal, repre
zentanții britanici care 
au început la Luxem
burg tratativele cu „cei 
șase" sînt puși în situa
ția de a demonstra pre- 
zumptivilor lor parte
neri că economia brita
nică se prezintă la poar
ta Pieței comune de pe 
poziții puternice.

Ideile Partidului con
servator se vor reflecta, 
desigur, și în ce priveș
te angajamentul de a 
păstra prezența militară 
la est de Suez, precum 
și în capitolul privind 
strîngerea legăturilor cu 
N.A.T.O. și Statele Uni
te.

O serie de precizări in 
legătură cu aceste pro
bleme pot fi găsite in

cuvîntarea rostită de 
premierul Heath in Ca
mera Comunelor, joi 
după-amiază.

Primul ministru a de
clarat cu acest prilej că 
„principalul obiectiv al 
politicii externe brita
nice va consta in deter
minarea propriilor ei 
interese și de a acționa 
în consecință". In ce 
privește tratativele cu 
Piața comună, premie
rul britanic a reafirmat 
că guvernul său va cău
ta să obțină condiții de 
admitere care să fie 
„juste pentru toți". Re- 
ferindu-se la poziția 
Marii Britanii față de 
guvernul Republicii 
Sud-Africane, vorbito
rul a lăsat să se înțe
leagă că guvernul de Ig 
Londra va relua vinzf 
le de arme către ace? 

tă țară, declarind că 
Anglia are în Africa de 
sud „interese vitale, de 
care este necesar să se 
țină seama". El s-a pro
nunțat, totodată, în fa
voarea unei reluări a 
dialogului cu guvernul 
Rhodesiei care, după 
cum se știe, a declarat 
in mod unilateral inde
pendența instaurînd un 

■regim minoritar.
în ce privește Irlanda 

ie Nord, Heath a afir
mat că populația aces
tui teritoriu va trebui 
să hotărască singură 
dacă dorește să se u- 
nească cu Republica Ir
landa sau să rămină 
mai departe legată de 
Marea JBritanie. El a 
adăugar că trupele bri
tanice „vor staționa in 
Ulster cit timp va fi 
necesar".

Observatorii politici 
prevăd că programul 
prezentat parlamentu
lui va întîmpina o o- 
poziție destul de activă 
din partea Partidului la
burist.

Liviu RODESCU
Londra

Cunoscuta actriță de ori
gine română Alice Cocea, stabilită de mai multe decenii în Franța, a încetat din, viață la Paris în virstă de 71 de ani. Ca director al Teatrului „Comedie des Champs Elysăes", ea a creat în 1928 „Părinții teribili" de Jean Cocteau, împreună cu Jean Marais. Ultima sa apariție în teatru a fost în piesa „Despărțirea" de Claude Simon în 1963. întreaga presă franceză publică ample cronici în care elogiază personalitatea artistică și teatrală a celei care a fost Alice Cocea.

„Vara la Split 1970". s 3 deschis tradiționalul festival de artă, care va dura pină la sfîrșitul lunii august. Vor fi prezentate 51 spectacole de teatru, operă și concerte. Totodată, vor fi organizate expoziții de artă plastică, precum și Festivalul internațional de muzică ușoară „Split 1970“.

Cu o întîrziere de peste cinci ani, impusă de împrejurări excepționale, în Cipru vor avea loc duminică alegeri generale. Parlamentul precedent, singurul în istoria republicii, a funcționat timp de peste un deceniu. El a supraviețuit e- venimentelor sîngeroașe desfășurate pe insulă în perioada 1963—1965, ca și celor din 1967. Alcătuit din 35 de deputați greco-ci- prioți și 15 turco-ciprioți, parlamentul avea, între altele, misiunea de a armoniza interesele celor două comunități, de a da expresie voinței lor de conviețuire pașnică in cadrul statului cipriot unitar și independent.Dacă alegerea primului parlament a avut loc în atmosfera sărbătorească prilejuită de victoria poporului cipriot în lupta sa îndelungată pentru înlăturarea jugului colonial, de data aceasta electoratul se prezintă la urne într-un moment de grea încercare, de uneltiri împotriva independenței și unității țării. Campania electorală a purtat inevitabil amprenta eveni-

mentelor din ultimele luni, cind forțe interne, cu sprijinul mior- cercuri din afară, au comis o serie de a- tentate, subminînd eforturile pentru o reglementare pașnică a problemei cipriote. Este știut că în ultima vreme pe insulă au luat ființă o serie de partide care preconizează căi diferite de soluționare a problemei naționale. Potrivit bbservatorilor de la Nicosia, încercarea făcută de președintele Makarios de a determina partidele să prezinte candidați unici, pe platforma generală a luptei pentru menținerea unității și independenței statului, au fost neutralizate de dorința unora din noile formațiuni de a dispune de „locuri proprii" în parlament.263 217 mâți să deputați didează Partidul ,___„______ t-------tă candidați în toate circumscripțiile, adică un număr egal cu cel al locurilor în parlament. Sintetizînd programul său politic, șeful a- cestui partid, Ioannides,

alegători sînt che- desemneze 35 de pentru care can- 141 de persoane, progresist prezin-

proclamă că „Ciprul este o insulă a Greciei". Partidul unit, condus de președintele parlamentului precedent, Clerides, are 34 de candidați. în concepția acestui partid, cheia unei soluții pașnice în problema cipriotă constă în continuarea convorbirilor intercomuni- tare. 19 candidați aparțin Partidului național democrat, al cărui lider, Evdo- ka, este un adept al lozincii „Enossis" (Unirea cu Grecia). Uniunea democratică de centru a propus 20 de candidați. Această grupare politică acceptă ca soluție realizabilă „un Cipru demilitarizat, independent și u- nitar". în sfîrșit, Partidul progresist al oamenilor muncii din Cipru (AKEL) prezintă 9 candidați. în cadrul campaniei electorale, liderul partidului, Papaioa- nnou, a declarat că o „soluție justă și definitivă a problemei cipriote poate fi realizată numai prin recunoașterea dreptului poporului cipriot de a-și hotărî singur viitorul". Alți 24 de candidați se prezintă la a- legeri ca „independenți". Rezultatele scrutinului de duminică vor oferi un In-

diciu asupra orientării politice generale a electoratului greco-cipriot.Este știut că la aceeași dată, în zonele turco-cipri- ote vor avea loc alegeri separate, pentru alegerea a 15 deputați, candidații respectivi prezentîndu-se în fața alegătorilor nu ca ex- ponenți ai unor programe partinice, ci cu titlu „individual".întrebarea pe care și-o pun observatorii este dacă în urma alegerilor se vor alcătui două parlamente, ceea ce ar constitui un pas grav pe calea divizării republicii. Potrivit unor surse, există unele indicii că se va încerca să se preîntîmpine un asemenea act, urmărin- du-se contopirea deputați- lor aleși de cele două comunități și al căror număr total corespunde, de altfel, celui prevăzut de constituție pentru parlamentul unitar al Ciprului. în acest sens au fost lansate apeluri de a nu se folosi campania electorală pentru învenina- rea relațiilor intercomuni- tare.
Al. CIMPEANU

Atena

La Muzeul de artă modernă 
din Paris a avut loc un concert 
de muzică de cameră al ansam
blului O.R.T.F. „Ars Nova", con
sacrat unor compozitori contem
porani din România. Programul 
concertului, dirijat de Marius 
Constant, a cuprins lucrări apar- 
ținînd lui Anatol Vieru, Tiberiu 
Olah, Ștefan Niculescu, Mihail 
Mitrea Celăreanu și Costin Mie- 
reanu.

Bursa. Mi- ai Turciei,

Reuniunea Consiliului 
ministerial al Organizației 
pentru cooperare regională 
și dezvoltare (R C D >s_a deschis vineri în localitatea turcă niștrii afacerilor externeIranului și Pakistanului — cele trei țări membre ale R.C.D. — analizează o serie de proiecte cu caracter industrial și economic. Cevdet Sunay, președintele Turciei, țara gazdă a actualelor lucrări, a adresat un mesaj participanților. In care se subliniază importanta activității R.C.D. pentru țările din această regiune.

Pentru prima oară după 
o întrerupere de 11 ani, s-au întilnit din nou conducerile u- niunilor sportive din R. D. Germană și R.F. a Germaniei. Delegațiile sînt conduse de cei doi președinți — Manfred Ewald — R.D.G. și Wilhelm Kregel — R.F.G. La Halle — R.D.G. — unde a avut loc întîlnirea, reprezentanții vieții sportive din cele două țări au purtat convorbiri consacrate reglementării și normalizării relațiilor dintre cele două uniuni. Participanții au stabilit termenul u- nei noi întîlniri, de această dată la Miinchen (R.F.G.) la 20 noiembrie a.c.

La sediul Biroului inter
național al muncii 3 avut loc în zilele de 1—3 iulie o reuniune a unui grup de economiști și specialiști în problemele folosirii mîinii de lucru. Au fost discutate efectele automatizării în țările tare. în curs de dezvol-

„Ra II". M°- este foarte bun. desfășura normal, continentul american august. Acesta
Expediția ralul echipajului Dacă totul se va vom atingespre sfîrșitul lunii este mesajul transmis miercuri seara de Thor Heyerdahl, navigatorul norvegian care la bordul ambarcațiunii din papirus „Ra-II“ încearcă să traverseze Oceanul Atlantic. „Ra-II“ se află în prezent în Marea Caraibilor după ce a parcurs două treimi din traseul prevăzut. Condițiile de navigație sînt aproape normale, avînd în vedere că „nava" a fost nevoită să reziste unei furtuni oceanice.

Irlanda de Nord In timpul incidentelor care au avut loc zilele trecute la 
Londonderry

SITUAȚIA DIN IRLANDA DE NORD
râmîne Încordată .

O Măsuri pentru protecția parlamentarilorBELFAST 3 (Agerpres). — Situația din Irlanda de Nord continuă să rămină încordată. O puternică explozie a avariat în zorii zilei de vineri clădirea Oficiului armatei britanice pentru informații și recrutări. Un reprezentant al armatei a declarat că persoane necunoscute au plasat în imediata apropiere a clădirii două bombe.Intre, timp, guvernul nord-irlandez a luat măsuri speciale pentru a a- sigura protecția membrilor Parlamentului, după ce joi au fost trase trei focuri de armă asupra deputatului

catolic Austin Currie. Atentatorii se aflau într-un automobil, care a dispărut de la fața locului, iar gloan- /țele nu și-au atins ținta.Pe de altă parte, oficialități ale Scotland Yard-ului au făcut cunoscut la Londra că, în urma unei percheziții efectuate în trei apartanicn- te din capitala Marii Britanii, a fost descoperită o importantă cantitate de arme, muniții și alt echipament militar, destinate grupurilor extremiste din Irlanda de Nord. Șase persoane au fost arestate.
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