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CU PLANUL SEMESTRIAL
IMHPIIMI

Oamenii Văii Jiului din toate colectivele de muncă ale minelor, ^reparațiilor, șan
tierelor de construcții și altor unități economice,îndrumați de organizațiile de partid și animați 
de un înalt patriotism și sentiment fierbinte de dăruire in muncă intru triumful măreței cauze 
a edificării socialismului in patria noastră. își înzecesc eforturile și consacră toate forțele și 
preocupările sporirii contribuției lor la refacerea economiei regiunilor țării lovite de calami
tățile naturale. Grăitoare sint in acest sens succesele colectivelor de muncă in îndeplinirea 
sarcinilor de plan pe primul semestru al acestui an și a angajamentelor de întrecere asumate 
suplimentar.

na
Pa roșe ni

In primele orc ale dimi
neții de azi, la ieșirea din 
schimbul Ill al zilei de 27 iu
nie, minerii harnici și pr-ice- 
puți ai Paroșeniului au adus 
la suprafață vestea îndeplini
rii sarcinilor de plan pe se
mestrul 1 1970 și extragerea 
deja a primelor 500 tone de 
cărbune peste aceste sarcini. 
Se prelimină astfel că pină 
la încheierea lunii iunie să 
se extragă din abatajele de 
la Paroșeni 5 500 tone de 
cărbune suplimentar sarcini
lor primului semestru, ceea 
ce constituie mai mult de 
jumătate din angajamentul 
inual majorat.

De remarcat că sporul de 
producție obținut se datore.ș- 
te în întregime creșterii ran
damentului muncii, ca efect 
al mecanizării intense a o- 
perațiilor miniere la frontul 
abatajelor, al folosirii rațio-

nale a utilajelor din dotare. 
In perioada celor cinci luni 
trecute, productivitatea mun
cii realizată pe exploatare 
depășește cu 120 kg cărbu- 
ne/post nivelul prevăzut pe 
exploatare. Totodată, pe a- 
ceastă calc, a fost facilitată 
dobîndirca de succese și în 
reducerea cheltuielilor de 
producție, economiile la pre
țul de cost realizate în cele 
cinci luni trecute insumind 
650 000 lei.

Pre pa rafia
ni

Intr-o scrisoare sosită ieri 
la redacție, conducerea pre- 
parației Lupeni ne comuni
ca : ..Colectivul l’reparației 
cărbunelui Lupeni. partici- 
pînd cu însuflețire la între
cerea socialistă pentru rea
lizarea exemplară a tuturor 
indicatorilor de plan și a 
angajamentelor luate pe 1970.

a reușit ca la data de 26 
iunie să îndeplinească planul 
producției nete pe semestrul 
I și totodată să obțină eco
nomii la prețul de cost de 
727 000 lei și beneficii do 
871 000 lei.

Căror factori se dalofesc 
succesele noastre ? Realizarea 
in termenele stabilite a mă
surilor tehnico-organizatoricc 
ca de exemplu mărirea ca
pacității de flotare a cărbu
nelui 0—0,5 mm prin mon
tarea unei noi baterii de 
flotare. punerea parțial în 
funcțiune a stației do omo
genizare a apelor reziduale 
ș. a., ca și recepționarea și. 
prelucrarea de la mina Lu- 
peni. peste plan, a 21 000 tone 
cărbune brut avînd cenușa 
îmbunătățită cu 0,8 puncte 
față de norma internă. Și. 
bineînțeles, la toate aceste 
măsuri înfăptuite se adaugă 
hărnicia echipelor noastre de 
muncitori intre- care s-au c- 
vidențiat ccie conduse de 
Ștefan Gyorgy, Tudor Min-

(Continuare în paq. a 3-a)
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La o șuetă... aeriana

Mii oliță iulie filele Hili de M 
iolee levu, si SiM Hui 

ftlBiti iie/a Paiileei Hi
Simbătă dimineața au avut 

loc. la'Palatul Republicii, con
vorbiri oficiale intre președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și .șahinșa
hul Iranului, Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamchr.

Din partea română au parti
cipat Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Mi
niștri, Emil Bodnaraș, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, 
Cornel Burtică, ministrul co
merțului exterior, George Ma- 
covescu, prim-adjunct al minis
trului afacerilor externe, și Pa
ve) Silard, ambasadorul Româ
niei la Teheran.

Din partea iraniană au parti
cipat Ardeshir Zahedi, minis
trul afacerilor externe, Soltan

Sanandaji, ambasadorul Iranu
lui la București, Homayoun 
Sammi, ambasador, director ge
neral in Ministerul Afacerilor 
Externe și Ahmad Ardalan, șef 
de departament în Ministerul 
Afacerilor Externe.

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

Cele două părți au dat o 
înaltă apreciere evoluției pozi
tive a legăturilor statornicite 
între România și Iran, între 
popoarele celor două țări. Con
vorbirile au scos în evidență, 
de asemenea, colaborarea fruc

tuoasă a celor două țări pe 
plan internațional, conlucrarea 
în cadrul diferitelor organisme 
internaționale în interesul con
solidării păcii și al destinderii, 
hotărirea de a acționa și în vi
itor împreună pentru triumful 
idealurilor de pace și progres 
ale omenirii. S-a subliniat, de 
către ambele părți, necesitatea 
îmbunătățirii climatului politic 
în lume, în spiritul principiilor 
unanim recunoscute ale dreptu
lui internațional dfc respectare 
a suveranității și independen
ței. egalității in drepturi, ne
amestecului în treburile interne.
, Convorbirile s-au desfășurat) 
într-o atmosferă de prietenie 
și înțelegere reciprocă.

(Agerprcs)

SUB SEMNUL PRIETENIEI SI COLABORĂRII

Vizita in țara noastră a Ma
iestăților Lor Imperiale, Moha
mmad Reza Pahlavi Aryamehr, 
șahinșahul Iranului, și împără
teasa Farah, s-a desfășurat și 
în cea de-a doua zi sub sem
nul aceleiași primiri călduroase 
pe care populația Capitalei le-a 
făcut-o încă de la sosirea în

București. S-a dat astfel expre
sie sentimentelor de prețuire 
față de înalții oaspeți, apro
bării depline a colaborării rod
nice dintre cele două popoare, 

in cursul după-amiezii de 
sîmbătâ. șahinșahul Iranului, 
Mohammad Reza Pahlavi Ary
amehr, împreună cu ministrul 
afacerilor externe, Ardeshir Za-

Inalții oaspeți au fost înso
țiți de vicepreședintele Consi
liului de Stat a) Republicii So
cialiste România, Emil Bodna
raș. de primarul general al Ca
pitalei, Dumitru Popa, precum 
și de membrii misiunii rom-'ne 
atașate pe lingă șahinșahul Ira
nului — Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat,

Obiectivele Z"

industrial
miniere
de suprafață
vor fi realizate în termen,
la un preț de cost redus

Noua fabrică de oxigen de la Hunedoara
La Combinatul siderur

gic Hunedoara, a fost pu
să în funcțiune cu 4 zile 
înainte de termen o nouă 
și modernă . fabrică de o- 
xigen. Deși comparativ cu 
marile agregate siderurgi
ce noul obiectiv nu consti
tuie o investiție spectacu
loasă, de proporții impre
sionante, punerea în 
țiune a fabricii se 
între succesele de 
ale constructorilor hunedo- 
reni și are o deosebită im
portanță economică.

Fabrica, dotată cu 
bloc de producție modern, 
are o capacitate de 13 000 
N mc oxigen pe oră.

func- 
înscrie 
seamă

un

acest volum, 9 500 N mc 
reprezintă oxigenul tehno
logic cu o concentrație de 
95 la sută, iar 3 500 N mc 
oxigenul tehnic cu 99,5 la 
sută concentrație.
La noua fabrică obținerea 
oxigenului are loc pe ba
za unei tehnologii simple, 
dar deosebit de eficiente. 
„Materia primă" este aerul 
din atmosferă, care se as
piră în instalații și se intro
duce într-un compresor u- 
riaș de 1 270 mc pe minut, 
antrenat de un motor de 
9 000 kilowați la o turație 
de 4 600 rotații pe minut. 
Aici, aerul se comprimă la 
5-6 atmosfere, iar apoi es-

te trecut in regeneratoare 
-speciale care îngheață ae

rul la minus 173 grade. La 
acest ger năprasnic aerul 
devine lichid și intră în co
loanele inferioare pentru 
distilare fracționată, obți- 
n’indu-se un aer îmbogățit 
cu 40 la sută oxigen. Ur
mează o nouă treaptă de 
distilare fracționată unde 
se obține oxigenul tehno
logic și tehnic. Rezultă, de 
asemenea, azotul, precum 
și unele amestecuri de ga
ze nobile heliu, kripton, xe
non - care se refulează în 
atmosferă.

Ceea ce schematic pare 
atît de simplu, obține

in agregate și instalații de 
mare complexitate tehnică, 
între altele, este demn de 
remarcat că totalitatea a- 
gregatelor, instalațiilor re- 
cipienților și conductorilor 
sint confecționate numai 
din oțeluri inoxidabile de 
mare rezistență și cupru.

Totul funcționează auto
mat, sub protecția unor a- 
parate de mare sensibilita
te, care asigură blocului o 
deplină siguranță in ex
ploatare. Gradul înalt de 
automatizare se exprimă și

V. LAURENȚIU

hedi, și persoanele oficiale din 
suita sa au făcut o vizită prin 
Capitala țării noastre, luînd cu
noștință de realizările urbanis
tice. edilitare, care au făcut 
din București un oraș modern, 
cu personalitate arhitectonică 
distinsă.

Pavel Silard, ambasadorul Ro
mâniei la Teheran, general-lo- 
cotenent Constantin Popa, loc
țiitor al șefului Marelui Stat 
Major. Tudor Jianu. directorul 
Protocolului din Ministerul A- 
facerilor Externe.

Vizita în cel mai modern cartier bucureștean
— cartierul Titan

hitecturală a tinărului cartier, 
prezintă perspectivele edilitare 
care ii vor adăuga noi frumu
seți in beton și sticlă. Majesta- 
tca Sa Imperială se interesea
ză îndeaproape de acțiunile în
treprinse pentru sistematizarea 
Capitalei, de ritmul construc
țiilor, de măsurile adoptate 
pentru a se asigura carticru^ 
lui o ridicată funcționalitate 
urbanistică și de alte probleme.

înainte de a-și continua vi
zita prin cartier, oaspeții se 
opresc într-o unitate comercia
lă de desfacere a produselor, 
interesîndu-se de modul de a- 
provizionare a populației.

Noul cartier se recomandă, 
totodată, și ca o puternică zo
nă industrială a Capitalei.

Străbătind artere principale 
ale Capitalei, împodobite cu 
steaguri românești și iraniene, 
coloana oficială se îndreaptă 
prin Calea Victoriei și Bulevar
dul Republicii spre cel mai 
modern cartier al municipiu
lui — cartierul Titan.

De-a lungul traseului, in car
tierul vizitat, mii de bucureș- 
teni flutură stegulețe, salută 
cu căldură pe oaspeți, le urea
ză un prietenesc bun venit. La 
întretăierea bulevardelor Baba 
Novac și Leontin Sălăjan, în 
fața, unui mare complex co
mercial, oaspeții fac un prim 
popas. O marc mulțime de oa
meni se află în întîmpinare. 
Fete în frumoase costume na
ționale oferă flori. Se aud acla
mații, urări. In fața unei ma
chete reprezentînd complexul 
Titan, arhitectul șef al Capita
lei, Tiberiu Ricci, dă explica
ții amănunțite cu privire la 
dezvoltarea urbanistică ri ar-

y
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Interviu realizat de
Ing. Ion MĂRGINEANU

Care e situația reală a a-

(Continuare In pag. a 3-a)

Pe șantierul
reconstrucției

Și
Arta invită.

de circulație.

municipală
județene de 

i Ministerului
economice ale comitetelor 
locale și centrale, precum

idrul intilnirii 
a momente de

și funcționarea

Se întreprind s 
știri in vederea

Pentru realizarea nivelelor de 
dezvoltare a industriei carboni
fere din Valea Jiului atît in 
acest ultim an al cincinalului 
cit și in viitorii ani, se impu
ne o atenție și preocupare spo
rită din partea tuturor orga
nelor economice și a factori
lor investiți cu răspunderea 
creării de noi capacități de pro
ducție la minele și preparațiile 
din bazin. In lumina cerințe
lor majore de dezvoltare a po
tențialului industrial de extrac
ție și de prelucrare a cărbu
nelui brut, este de mare im
portanță a se ști cum se desfă
șoară. in ce stadiu dc execu
ție se află obiectivele indus- 
trial-miniere de investiții ale 
municipiului acum, in pragul 
scadenței primului semestru. In 
acest scop am avut o convor
bire cu șeful șantierului 
T.C.M.M din Valea Jiului, ing. 
loan Lăsat.

— O serie de obiective in
dustriale aflate în execuția șan
tierului T.C.M M. din Valea 
Jiului, importante pentru dez
voltarea industriei miniere erau 
preconizate să atingă la finele 
semestrului I a. c. stadii certe, 
conform planului fizic de pre
dare și a graficelor de execu-

ție- . _
cestor stadii fizice față de pre
liminariile inițiale Dacă sînt 
întîrzîeri la unele, ce măsuri de 
perspectivă aveți în vedere ?

— Față dc planul fizic al 
primului semestru al acestui 
an. situația nu este tocmai bu
nă : abia 50 la sută din obiec
tivele prevăzute a fi predate au 
condiții de recepție. Din lucră
rile ce nu se pot preda — și 
spunem aceasta nu pentru a 
justifica lipsurile noastre — 
peste 80 la sută se datoresc 
neasigurării la timp a ampla
samentelor. utilajelor, confecții
lor etc.

Trebuie subliniat că activita
tea șantierului în acest semes
tru s-a axat pe terminarea o- 
biectivelor mari, ce creează noi 
capacități de producție ca. de 
exemplu. Fabrica dc brichete 
Coroești (deja in funcțiune), 
stația de sortare și instalația 
de extracție puț principal Dil- 
ja, sortarea și complexul ad
ministrativ Livezeni și altele, 
unde stadiile fizice sint corcs-

0 nouă metodă
de cercetare

Estetica
blocurilor

Nicolae DRAGOȘ 
Mircea S. IONESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

PROIECT

E G E
privind răspunderea conducerilor organizațiilor 

socialiste pentru gospodărirea mijloacelor 
materiale și bănești, organizarea și 

functionarea controlului financiar

Miiae, in zorii zilei, vor ple
ca pe șantierul județean dc 
muncă patriotică de la Hațeg 
100 de elevi de la Liceul in
dustrial și școlile profesionale 
din municipiu. Timp de 12 z.-le, 
acești elevi își vor aduce o 
contribuție însemnată la lucră
rile de reconstrucție a unor im
portante artere

învățătorului. Astfel, la 
i nr. 5 din Vulcan, în

vățătoarea Laura Pascu, Împre
ună cu elevii, pregătește o in
teresantă șezătoare folclorică. 
Corul pionierilor din Petroșani 
își pune la punct repertoriul, 
iar formațiile de dansuri din 
cadrul școlilor nr. 1 și nr. 4 
din Lupeni își finisează suitele 
de jocuri populare.

Azi, la ora 16, la căminul 
cultura) din Ciinpu lui Neag, 
va avea loc o întilnire cu arta, 
organizată dc comitetul muni
cipal pentru cultură și artă Pe
troșani.

In cadrul intilnirii se vor 
prezenta momente de poezie, 
muzică, artă plastică și teatru.

In laboratoarele de specia
litate de la Institutul de mine 
și de la I.C.P.M.H. se fac cer
cetări preliminare in vederea 
aplicării unei noi metode de 
investigație în minerit : modela
rea cu ajutorul materialelor e- 
ch;valențe. Metoda va permite 
redarea și studiul la scară de 
laborator a fenomenelor com
plexe ce se declanșează în 
subteran în timpul exploatării 
miniere, obținindu-se pe aceas-( 
tă cale importante concluzii ce 
vor putea fi aplicate in prac-

se schimbă
Constructorii Grupului 

șantiere din Valea Jiului exe
cută ultimele finisaje la fa
țadele unor blocuri predate 
spre folosință locatarilor anul 
trecut sau in

Astfel, pină la 30 iunie se 
preconizează a se termina fa
țadele blocurilor dc locuințe 
A4 — Lonea, A și Bl din Pe
troșani, 2 Vulcan, B10 din Lu
peni cit și a căminului dc ne- 
fainiliști din Vulcan. Est» 
blocurilor se schimbă deci

acest an.

In cadrul preocupărilor partidului și statului nostru 
pentru ridicarea eficienței economice în toate sectoarele 
de activitate, Ministerul Finanțelor a elaborat proiectul 
de lege privind răspunderea conducerilor organizațiilor 
socialiste pentru gospodărirea mijloacelor materiale și 
bănești, organizarea și funcționarea controlului financiar.

Potrivit practicii încetățenite în viața noastră econo
mică și socială, prevederile proiectului de lege sint supu
se dezbaterii publice, astfel îneît toți salariații, îndeosebi 
specialiștii în domeniul economic-financiar, lucrătorii care 
au în primire și gestionează valori materiale, să-și poată 
aduce contribuția la îmbunătățirea lui.

Propunerile și observațiile vor fi transmise comisiilor 
partid, presei 

Finanțelor.

In ansamblul măsurilor cu 
privire la perfecționarea con
ducerii și planificării economici 
naționale, la creșterea eficien
ței activității economice, stabi
lite de Conferința Națională și 
Congresul al X-lea al Partidu
lui Comunist Român, se înscriu 
și măsurile referitoare la gos
podărirea rațională a mijloa
celor materiale și bănești, apă
rarea proprietății socialiste,

organizarea 
controlului financiar, in scopul 
introducerii unei ordini și dis
cipline riguroase in administra
rea banilor statului.

In condițiile lărgirii atribu
țiilor și creșterii competenței 
ministerelor, centralelor și în
treprinderilor, cadrele de con
ducere ale acestora au obliga
ția să asigure un control sis
tematic al activității de admi-

nistrare. a patrimoniului, în 
vederea cunoașterii și urmăririi 
permanente a modului de gos
podărire a bunurilor obștești, 
identificării și mobilizării re
zervelor, prevenirii, descoperi
rii și recuperării pagubelor și 
tragerii la răspundere a celor 
vinovați de încălcarea legalității 
socialiste.

Controlul, ca parte insepara
bilă a muncii de conducere 
colectivă, trebuie să reprezinte 
un mijloc de seamă de pre
venire și identificare a defi
ciențelor și de stabilire a mă
surilor pentru îmbunătățirea 
muncii, întărirea disciplinei fi
nanciare și de plan. Totodată, 
controlul trebuie să devină un 
important instrument de edu
care a cadrelor din economie 
în spiritul respectării banului 
public, să contribuie la dezvol
tarea conștiinței socialiste a 
oamenilor muncii, a grijii a- 
cestora față, de avutul obștesc.

Controlul financiar, ca in
strument a) conducerii econo-

(Continuare in pag. a 2-a)
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Steagul roșu

{l unare din pug. 1)

mici. arc dator;., să urmârc..s- 
apărare.; legal lății socialiste 

ți creșterea cfs.a'nțoi act.' .lății 
economice Organele de control 
financiar au obligația să efec
tueze un control competent, 
operativ -i fi-icni in întreaga 
economie, manifestînd o pozi

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

ART. 1. — Conducerile orga
nizațiilor socialiste poartă răs
punderea pentru organizarea 
întregii activități a acestora și 
obținerea unei iniile eficiențe 
economice, in care scop mobi
lizează întregul colectiv de sa- 
lariați, blind măsuri pentru în
făptuirea exemplară j sartfî- 
niior de plan, ridicare.; con
tinuă a calității produselor, in- 
dopl!n?ro;; riguroasă a obliga
țiilor ontractualc. rca'izarea a- 
cumulărilor bănești planificate, 
respectarea disciplinei de plan 
ți financiare.

ART. 2. — Salariații, f ei arc 
la locul său dc muncă, in du
bla calitate pe care o au de 
proprietari ai mijloacelor de 
producție și producători de va
lori materiale, poartă răspun- 

pentru îndeplinirea obli
gațiilor ce le revin și au da
toria să-și aducă din plin con- 
tv:bnția la realizarea integrală 
ți ța timp a tuturor sarcinilor 
organizației in care lucrează.

ART. 3. — Cadrele de con
du rc din unitățile economice 
ți bugetare de stat, coopera
tist' și obștești și din orga
ns '• ierarhic superioare ale a- 
ceslora sint obligate să asigure 
gospodărirea economicoasă a 
mijloacelor materiale și bănești 
ți apărarea integrității avutului 
obștesc, cu resDCctarea dispo
zițiilor legale in vigoare pri
vind :

a) organizarea activității de 
recepție și autorecepție la pri
mirea și livrarea materiilor, 
materialelor și produselor;

bl depozitarea, conservarea și 
manipularea mijloacelor mate
riale ' existente in organizația 
socialistă oentru necesitățile 
producției, investițiilor sau al
tor activități, prev enindu-se de
gradarea, distrugerea, pierderea 
sau risipirea acestora; manipu
larea și păstrarea în siguran
ță -t fondurilor bănești;

c) angajarea sau promovarea 
pirsonalului pe funcții care au 
atribuții legate de gestionarea

CAPITOLUL II
Controlul propriu 

al organizațiilor socialiste
ART. 6. — Conducerilor orga

nizațiilor socialiste le revine 
întreaga răspundere pentru or
ganizarea controlului in inte
riorul unităților, care sa le asi
gure cunoașterea și urmărirea 
permanentă a modului de gos
podărire a mijloacelor materia
le și bănești încredințate.

ART. 7. — Conducătorul, la 
nivelul fiecărei trepte organi
zatorice, este obligat :

— să exercite un control di
rect asupra activității compar
timentelor din subordine și ino
pinat in locurile unde se păs
trează și se vehiculează valo
rile materiale din unitate;

— să stabilească pentru fie
care cadru cu funcție de con
ducere din subordine ’ atribu
țiile de control ierarhic opera- 
tîv-curent, condițiile dc- exerci
tare a acestora și răspunderile 
ce ii revin ;

— să organizeze controlul fi
nanciar preventiv menit să 
preinlimpine nerespectarea dis
pozițiilor legale privitoare la 
gospodărirea mijloacelor mate
riale și bănești ;

— să dezvolte autocontrolul 
salariaților in munca curenta 
asupra operațiilor pe care le 
electuează.

ART. 8. — Controlul activi
tății de administrare a patri
moniului are drept scop :

— respectarea legalității și 
introducerea unei ordini rigu
roase în utilizarea fondurilor;

— identificarea și mobiliza
rea rezervelor ;

— prevenirea, descoperirea șl 
recuperarea pagubelor aduse a- 
vutului obștesc;

— tragerea la răspundere a 
celor vinovati de încălcarea le
gilor și prejudicierea avutului 
obștesc.

ART. 9. — Controlul finan
ciar preventiv are sarcina de a 
opri — înainte de efectuare — 
operațiile nelegale, nereale și 
nc-economicoa^e, preintîmpinind 
întolcarea dispozițiilor legale, 
imobilizarea fondurilor și păgu- 
birea avutului obștesc.

Sint supuse controlului finan
ciar preventiv operațiile din 
care se nasc, se modifică ori 
prin care se sting drepturi sau 
obligații patrimoniale între o or
ganizație socialistă și alte per
soane juridice sau persoane fi
zice, precum și alte operații 
care aduc modificări în patri
moniul organizațiilor, stabilite 
prin hotărîre a Consiliului de 
Miniștri.

ART. 10. — Controlul finan
ciar preventiv se organizează 
in cadrul compartimentului fi- 
nanciar-coniabjl la :

a) ministere, celelalte organe 
centrale, comitete executive ale 
consiliilor populare, precum și 

ție principială și intransgentă 
'.<U‘| de ce) ce aduc pagube .;- 
utului obștesc sub orice for

mă. ap&rind cu fermitate inte
resele financiare generale ale 
statului nostru socialist.

In scopul realizării acestor 
obiective. Marca Adunare Na
tion. ,1J a Republicii Socialiste 
Românii! adoptă prezenta lege.

și controlul mijloacelor mate
riale .șj bănești, ținind seama 
do pregătirea proicsională. co
rectitudinea, cinstea și calită
țile moral-polilice ale acestuia;

d) efectuarea cu regularitate 
a operațiilor de inventariere 
periodică a materiilor, materia
lelor. produselor și altor bu
nuri in vederea constatării la 
fața locului a existenței aces
tora ;

e) organizarea evidențelor 
tchnic-operative și contabile și 
conducerea acestora corectă și 
ia zi. in scopul reflectării in 
orice moment și cu exactitate 
a existenței si mișcării mijloa
celor materiale și bănești:

f) păstrarea, manipularea și 
folosirea < u grijă a formula
relor cu regim special, pentru 
ca operațiile prin care se aduc 
modificări în patrimoniu să se 
facă sub un strict control;

g) organizarea sistemului de 
pază a locurilor de depozitare 
a bunurilor de orice fel. intră
rile și ieșirile acestora din u- 
nități făcîndu-se sub regimul 
unei stricte supravegheri.

ART. 4. — Conducătorii or
ganizațiilor socialiste au obli
gația să raporteze periodic or
ganelor de conducere colectivă 
din unitate, cit și celor de la 
organele ierarhic superioare 
problemele ce se ridică în e- 
xecutarca planului economic 
și financiar. în gospodărirea 
mijloacelor materiale și bă
nești. precum și rezultatele con
troalelor efectuate și măsurile 
luate.

ART. 5. — Activitatea con
ducătorilor organizațiilor socia
liste va fi supusă unui control 
sistematic din partea organe
lor ierarhic superioare, cit și 
din partea organelor cu atri
buții de control, urmărindu-se 
îndeplinirea sarcinilor ce le re
vin, întărirea spiritului de răs
pundere in munca acestora, de
terminarea unei atitudini de 
exigență in administrarea pa
trimoniului.

la celelalte unități bugetare 
republicane și locale ;

b) centrale și celelalte orga
nizații economice asimilate aces
tora, care funcționează pe baza 
statutului centralei industriale;

c) unități județene și interju- 
detene, independent de subor
donare ;
’ d) întreprinderi și celelalte 
organizații care funcționează pe 
principiile gestiunii economice 
proprii independent de subor
donare.

La unitățile cu gestiune eco
nomică internă, controlul finan
ciar preventiv se organizează 
in funcție de competentele a- 
cordate acestora de organul ie
rarhic superior.

e) organizații cooperatiste 
și alte organizații obștești.

ART. 11. — La centrale, com
binate. grupuri de uzine, trus
turi și mari întreprinderi, con
trolul financiar preventiv se 
poate organiza sub formă de 
servicii sau birouri subordona
te conducătorului compartimen
tului financiar-contabil, cu sar
cina exclusivă de a efectua a- 
cest control.

ART. 12. — Controlul finan
ciar preventiv se exercită de 
către conducătorul comparti
mentului financiar-contabil și 
de angajații din subordinea sa, 
legal împuterniciți.

Angajații menționați la ali
neatul precedent urmăresc, in 
cadrul atribuțiilor lor de servi
ciu, dacă operațiile supuse a- 
cestui control se încadrează în 
dispozițiile legale.

De asemenea, au dreptul să 
exercite controlul financiar pre
ventiv și asupra economicității 
și realității operațiilor.

ART. 13. — Conducătorul 
compartimentului financiar-con
tabil are obligația să refuze 
motivat, in scris, vizarea docu
mentelor, dacă operațiile sint 
nelegale sau dacă constată că 
sint nccconomicoase sau noroaie.

In cazul cind conducătorul 
compartimentului financiar-con
tabil refuză vizarea documente
lor pentru controlul financiar 
preventiv, operațiile vor Ii e- 
xecutate numai pe baza hotărl- 
rii organului de conducere co
lectiva.

In situații urgente, conducă
torul organizației. poate dispu
ne in scris, pe proprie răspun
dere. efectuarea operației în 
cauză.

ART. 14. — Se interzice con
tabililor. gestionarilor și orică
ror alți angajați să execute sau 
să înregistreze operațiile supu
se controlului financiar preven
tiv, dacă documentele respecti
ve nu sint vizate de cei in 
drept a exercita acest control și 
nu au aprobarea organelor 
competente.

CAPITOLUL III 
Controlul financiar intern

ART. 15. — Controlul finan
ciar intern arc sarcina să e- 
fcctuezc controlul gestionar de 
fond asupra gospodăririi mij
loacelor materiale și bănești, 
vcrificind respectarea normelor 
legale cu privire la :

a) existența, integritatea și 
păstrarea bunurilor de orice 
fel;

b) utilizarea mijloacelor ma
teriale și bănești:

c) efectuarea încasărilor și 
plăților dc orice natură:

d) efectuarea recepțiilor și 
inventarierilor;

e) angajarea, constituirea de 
garanții, obligațiile și răspun
derile gestionarilor:

f> organizarea și exercitarea 
controlului financiar preventiv:

g) conducerea evidenței con
tabile și realitatea datelor în
scrise in bilanțuri și conturi 
de execuție.

In exercitarea controlului 
gestionar de fond, organele con
trolului financiar intern au 
dreptul să efectueze controale 
inopinate, singure sau cu spri
jinul organelor miliției ori al
tor organe, in depozite, ma
gazine, șantiere, piețe, pe dru
muri publice și în alte locuri 
unde se păstrează sau se vehi- 
culează mijloace materiale și 
bănești.

Obiectivele controlului gestio
nar de fond se stabilesc prin 
hotărîre a Consiliului de Mi
niștri.

Organele de control finan^ 
ciar intern vor putea efectua 

*și verificări cu caracter eco- 
nomic-financiar, dacă sint înde
plinite sarcinile controlului 
gestionar de fond.

ART. 16. — Controlul gestio
nar de fond se exercită cel pu
țin o dată pe an, la toate or
ganizațiile și gestiunile.

Ministerele, celelalte organe 
centrale și comitetele executi
ve ale consiliilor populare ju
dețene și al municipiului Bu
curești, in funcție de volumul 
și natura operațiilor, precum 
și de frecvența abaterilor, sta
bilesc, cu acordul Ministeru
lui Finanțelor, criterii privind 
verificarea la perioade mai 
mari de un an. dar nu mai 
tirziu de o dată la doi ani, a 
unor unități bugetare sau ges
tiuni de valori materiale mai 
puțin importante și care sint 
bine gospodărite.

ART. 17. — Controlul finan
ciar intern se organizează la i

a) ministere și celelalte orga
ne centrale pentru controlul 
gestionar .de fond al unităților 
economice și bugetare direct 
subordonate, al gestiunilor pro
prii. precum și al organizații
lor obștești pe care le sub
venționează sau le îndrumă, 
stabilite de acord cu Ministe
rul Finanțelor.

La unitățile bugetare subor
donate ministerelor sau altor 
organe centrale, controlul fi
nanciar intern se organizează 
fn funcție de necesități, pentru 
verificarea subunităților și a 
gestiunilor;

b) centrale și celelalte orga
nizații economice asimilate a- 
cestora care funcționează pe 
baza statutului centralei indus
triale, precum și la unitățile 
județene sau interjudețene, pen
tru controlul gestionar de fond 
al unităților subordonate și al 
gestiunilor proprii.

La întreprinderi și celelalte 
organizații care funcționează 
pe principiul gestiunii econo
mice proprii, controlul finan
ciar intern se poate organiza, 
în funcție de necesități, cu a- 
cordui organului ierarhic supe
rior, pentru verificarea subuni
tăților și a gestiunilor;

c) comitete executive ale con
siliilor populare județene și al 
municipiului București, pentru 
controlul gestionar de fond al 
unităților economice și bugeta
re subordonate, precum și al 
gestiunilor proprii;

d) organizații cooperatiste și 
alte organizații obștești, pentru 
controlul gestionar de fond al 
unităților și subunităților subor
donate.

Controlul gestionar de fond 
la cooperativele agricole de 
producție se exercită potrivit 
normelor legale în vigoare.

ART. 18. — La organizațiile 
comerciale de stat, unități ale 
cooperației de consum și meș
teșugărești și la unități cu ac
tivitate comercială din subor
dinea unor ministere și alte 
organe centrale funcționează 
revizori de gestiune, cu sar
cina de inventariere și control 
asupra gestiunilor, in condițiile 
și la perioadele stabilite de 
Ministerul Finanțelor împreună 
cu organele centrale Lnteresate.

ART. 19. — Controlul finan
ciar intern din administrația 
centrală a ministerelor, celor
lalte organe centrale, de la cen
trale industriale și celelalte u- 
nități economice asimilate a- 
cestora, unități județene și in
terjudețene, întreprinderi și in
stituții din subordinea acestora, 
precum și de la comitetele exe
cutive ale consiliilor populare 
județene și al municipiului 
București va funcționa ca organ 
subordonat atit conducerii or
ganizației socialiste, cit și Mi
nisterului Finanțelor.

Numirea. schimbarea din 
funcție și desfacerea contractu
lui de muncă al șefilor com
partimentelor de control finan
ciar intern se face de către or
ganul de conducere colectivă 

al organizației socialiste res- 
pective, cu acordul :

— Ministerului Finanțelor, in 
cazul ministerelor, celorlalte 
organe centrale de stat și al 
comitetelor executive ale con
siliilor populare județene și al 
municipiului București;

— direcțiilor teritoriale de 
control și revizie ale Ministe
rului Finanțelor, in cazul cen
tralelor și celorlalte organiza
ții economice asimilate acesto
ra, unităților județene și inter
județene, întreprinderilor și in
stituțiilor bugetare, fiecare în 
raza lor de activitate.

ART. 20. — Ministerul Fd- 
nanțelor sau, după caz. direc
țiile teritoriale dc control și 
revizie sint în drept, atunci 
cind constată că activitatea 
șefilor compartimentelor de con
trol financiar intern nu se des
fășoară in conformitate cu dis
pozițiile legale, să retragă a- 
cordul dat la numirea aces
tora. De la data retragerii acor
dului, calitatea de șef al com
partimentului de control fi
nanciar intern încetează, mă
sura luată atrăgind schimbarea 
din funcție a acestuia.

ART. 21. — La Ministerul 
Forțelor Armate, Consiliul Se
curității Statului, Ministerul A- 
facerilor Interne și organizații
le cooperatiste și obștești, nu
mirea. schimbarea din funcție 
și desfacerea contractului de 
muncă a șefilor compartimen
telor de control financiar intern 
se fac de către organele de 
conducere colectivă ale organi
zațiilor in care funcționează, 
iar la unitățile subordonate și 
cu acordul organului ierarhic 
superior.

ART. 22. — Șeful comparti
mentului de control financiar 
intern participă de drept la șe
dințele organului de conducere 
colectivă al organizației socia
liste in care funcționează, a- 
lunci cînd se dezbat probleme 
economice-financiare și de a- 
părare a integrității avutului 
obștesc.

ART. 23. — Pentru valori
ficarea constatărilor controlu
lui, șeful compartimentului de 
control financiar intern prezin
tă conducătorilor organizației 
socialiste în care funcționează 
rezultatele controalelor efectua
te, împreună cu măsurile ce se 
propun a se lua în x'ederea În
lăturării deficiențelor semnalate 
și tragerii la răspundere a ce
lor care au săvîrșit abateri sau 
au prejudiciat avutul obșteso.

Conducătorii organizațiilor so
cialiste care au dispus contro
lul și ai celor controlate sint 
obligați ca. in cadrul compe
tenței și al termenelor legale i

a) să ia măsuri, potrivit dis
pozițiilor legale, pe baza con
statărilor și propunerilor orga
nelor de control, pentru înlă
turarea și prevenirea abateri
lor și să urmărească aplicarea 
integrală și la timp a acestor 
măsuri;

b) să ia măsuri pentru apli
carea sancțiunilor disciplinare 
și contrax’enționale, precum și 
pentru stabilirea răspunderii 
materiale, in condițiile și le 
termenele prevăzute de dispo
zițiile legale;

c) să ia măsuri pentru di
minuarea, in condițiile dispozi
țiilor legale în vigoare, a sa
lariilor tarifare sau pentru re
ducerea totală sau parțială a 
stimulentelor materiale ale sa
lariaților care nu și-au îndepli
nit sarcinile ori se fac vinovați 
de abaterile constatate;

d) să asigure înaintarea către 
procuror a actelor încheiate in 
cazul constatării de fapte prevă
zute de legea penală, in ter
menele și condițiile stabilite de 
dispozițiile legale.

Măsurile se iau in cel mult 
30 de zile de la data înregis
trării actului de control la or
ganizația in drept să le ia, dacă 
prin dispoziții legale nu sint 
fixate alte termene.

Conducătorii organizațiilor so
cialiste sint obligați să comu
nice organelor care au dispus 
verificarea. la termenele fixate, 
măsurile luate ca urmare a 
controlului și rezultatelor obți
nute in urma aplicării aces
tora.

In cazul in care nu s-au luat 
măsuri potrivit dispozițiilor le
gale, șeful compartimentului de 
control financiar intern sesi
zează organul de conducere co
lectivă al organizației în care 
funcționează. Dacă nici acest 
organ nu ia măsurile legale 
pentru stabilirea răspunderii 
materiale și recuperarea pagu
belor aduse avutului obștesc, 
șeful compartimentului de con
trol financiar intern este obli
gat să sesizeze in scris. în ter
men de 5 zile, pe conducăto
rul organului ierarhic superior. 
Șef’-i compartimentelor dc con
trol financiar intern dm orga
nizațiile socialiste prevăzute la 
art. 19 au obligația ca în ase
menea cazuri să sesizeze și Mi-- 
nislerul Finanțelor.

Conducătorul organului ierar
hic superior care a fost sesi
zat va asigura. în termen de 
cel mult 15 zile, cercetarea ce
lor semnalate și va lua măsu
rile prevăzute de dispozițiile, 
legale.

Ministerul Finanțelor va ur
mări ca soluționarea celor se
siza’-> să se facă de către con
duc? -ni organului ierarhic 
superior. în cadrul termenului 
stabilit și ul normelor legale.

ART. 24. — Miniștrii, condu
cătorii celorlalte organe cen
trale de stat, ai organizațiilor 
cooperatiste și obștești, preșe
dinții comitetelor executive ale 
consiliilor populare județene și 
al municipiului București și 
conducătorii organizațiilor sor 
cialiste subordonate, în cadrul 
cărora se organizează și func
ționează controlul financiar, 
sint obligați :

a) să asigure organizarea și 
funcționarea controlului finan
ciar preventiv și a controlului 
financiar intern in conformi
tate cu dispozițiile legale in vi
goare;

b) să asigure, in cadrul in
dicatorilor planului de muncă 
și salarii aprobat, necesarul de 
posturi pentru controlul finan
ciar intern, corespunzător în
deplinirii sarcinilor legale de 
control. Stabilirea in nomencla
toare a funcțiilor de control și 
a nivelelor de salarizare se fa
ce de organele in drept cu a- 
cordul Ministerului Finanțelor;

c) să încadreze compartimen
tele de control financiar, po
trivit necesităților, cu cadre de 
specialitate economică, tehnică 
sau juridică, corespunzătoare 
din punct do vedere profesio
nal, al cinstei și corectitudinii;

d) să dezbată periodic, in șe

CAPITOLUL IV
Controlul Ministerului 

Finanțelor și al băncilor
ART. 25. — Ministerul Finan

țelor, ca reprezentant al inte
reselor financiare ale statului, 
are sarcina să asigure coordo
narea și orientarea unitară a 
controlului financiar pe toate 
treptele economiei, cu privire 
la gospodărirea mijloacelor ma
teriale și bănești, să asigure 
unitatea de concepție, de acțiu
ne și de metodă in acest dome
niu de activitate. In acest scop :

a) stabilește principalele o- 
biective ale activității de con
trol financiar pe baza sarcinilor 
din documentele de partid și 
de stat și a mersului execuției 
planului și bugetului de stat, 
in funcție de necesitățile fiecă
rei perioade;

b) răspunde de coordonarea 
activității de control financiar 
pe plan central și în fiecare 
județ și colaborează cu alte or
gane de control, urmărind evi
tarea paralelismelor și supra
punerilor ;

c) elaborează norme metodo
logice unitare, cu caracter obli
gatoriu, cu privire la : coordo
narea, organizarea și exercita
rea controlului financiar, întoc
mirea actelor de control, lua
rea măsurilor pentru preveni
rea și înlăturarea abaterilor de 
la dispozițiile legale, și trage
rea la răspundere a celor vi
novați, precum și raportarea 
rezultatelor controlului;

d) îndrumă și verifică activi
tatea organelor care, potrivit 
normelor legale, exercită atri
buții de control financiar și 
organizează schimbul de expe
riență Intre acestea;

e) asigură instruirea unitară 
a întregului aparat de control 
financiar intern;

f) organizează controale în 
comun, în echipe mixte forma, 
te din organe proprii, ale băn
cilor, ale controlului financiar 
intern și ale altor organe, asigu- 
rind efectuarea unor w verificări 
complexe eco'nomice-financiare 
și gestionare la organizațiile so
cialiste în a căror activitate se 
manifestă deficiențe importante.

ART. 26. — Ministerul finan
țelor exercită controlul asupra 
activității economice-financiare 
a ministerelor, celorlalte orga
ne ale administrației de stat, 
comitetelor executive ale consi
liilor populare județene și al 
municipiului București, precum 
și a organizațiilor subordonate 
acestora, verificind :

a) aplicarea legilor, decrete
lor și hotăririlor Consiliului de 
Miniștri, cu caracter economic- 
financiar și valutar. urmărind 
respectarea și apărarea intere
selor financiare ale statului.

b) întocmirea și executarea 
planurilor financiare ;

<?) planificarea și realizarea 
prețului de cost;

d) fenomenele și aspectele ce 
apar în procesul executării pla
nului și a bugetului de stat;

e) operațiile de comerț exte
rior și prestații de servicii, pre
cum și orice- alte operații din 
care rezultă drepturi sau obli
gații valutare;

f) realizarea veniturilor și 
efectuarea cheltuielilor proprii 
de către ministere, celelalte or
gane centrale și consiliile popu
lare județene și al municipiului 
București.

De asemenea, exercită con
trolul asupra organizațiilor cen
trale cooperatiste și obștești, 
precum și asupra organizațiilor 
subordonate acestora, in ce pri
vește îndeplinirea obligațiilor 
fală de bugetul de stat, utiliza
rea fondurilor primite de la 
stat precum și respectarea dis
ciplinei financiare, in condițiile 
legii.

Totodată, Ministerul Finan
țelor :

a) analizează situația pagu
belor in avutul obștesc in cola
borare cu celelalte organe inte
resate și propune măsuri de an
samblu pentru prevenirea și 
recuperarea pagubelor;

b) sprijină compartimentele 
financiar-contabile din organi
zațiile socialiste in probleme 

dințe ale organului de condu
cere colectivă, constatările or
ganelor tic control financiar, 
stabilind, in limita competenței, 
măsurile ce trebuie luate pen
tru îmbunătățirea activității 
unităților din subordine;

e) să analizeze în organul 
d<> conducere colectivă, ccl pu
țin o dată pe an, activitatea 
controlului financiar preventiv 
și a controlului financiar in
tern, stabilind măsurile nece
sare pentru îmbunătățirea aces
tor activități:

f) să asigure, prin conducă
torii compartimentelor finan- 
ciar-contabile. respectiv prin șe
fii compartimentelor de con
trol financiar intern. îndruma
rea și verificarea activității de 
control financiar prex'cntix' și 
a controlului financiar intern, 
în într.cgnl lor sistem organiza
toric;

g) să folosească organele de 
control financiar intern numai 
pentru realizarea atribuțiilor 
legale ale acestora, inlerzicînd 
folosirea lor în executarea al
tor sarcini:

h) să informeze Ministerul 
Finanțelor asupra constatărilor 
controlului financial- intern, în 
condițiile și la termenele sta
bilite de acesta.

financiare și de evidenta con
tabilă ;

c) informează conducerea de 
partid și de stat, precum și or
ganele locale, asupra principa
lelor constatări ale controlului 
financiar.

ART. 27. — In îndeplinirea 
atribuțiilor de control, Ministe
rul Finanțelor are dreptul:

a) să dea organizațiilor socia
liste dispoziții obligatorii pen
tru :

— introducerea în planurile 
financiare sau valutare a modi
ficărilor corespunzătoare, atunci 
cind se identifică resurse su
plimentare de venituri sau posi
bilități de reducere a cheltuieli
lor, rezultate din nerespectarea 
dispozițiilor legale

— rectificarea sau completa
rea bilanțurilor contabile, potri
vit normelor legale;

— recuperarea pagubelor a- 
duse avutului obștesc;

— diminuarea, în condițiile 
dispozițiilor legale în vigoare, a 
salariilor tarifare ale salariali- 
lor care nu și-au îndeplinit sar
cinile ;

— înlăturarea oricăror alte 
abateri de la normele legale cu 
caracter economic-financiar.

Dispozițiile obligatorii care se 
referă la recuperarea de pagu
be se execută de cel in drept 
prin emiterea de dispoziții de 
reținere sau pe alte căi de re
cuperare legală, după caz;

b) să suspende executarea 
măsurilor cu caracter economic- 
financiar luate de organizațiile 
socialiste, cînd contravin dispo
zițiilor legale;

c) să suspende finanțarea in 
cazurile in care constată chel
tuirea ilegală a fondurilor bă
nești in lei sau în valute, risipă 
sau proastă gospodărire, ori 
cind organizațiile socialiste nu 
prezintă, conform legii, dările 
de seamă contabile;

d) să dispună blocarea fon
durilor destinate plății dreptu
rilor bănești ale personalului 
lehnic-administrativ cu funcții 
de conducere, în cuantumul și 
în condițiile prevăzute de nor
mele în vigoare, in cazul în 
care constată abateri de la dis
pozițiile legale in gospodărirea 
mijloacelor materiale și bănești. 
Organul care a dispus blocarea 
este obligat să stabilească ter
mene în cadrul cărora să se re
medieze abaterile și să se pre
vină săvirșirea lor în viitor. 
Dacă abaterile nu sini înlătura
te in termenele stabilite, orga
nul ierarhic superior celui care 
a dispus blocarea hotărăște a- 
supra plătii sumelor blocate;

e) sa dispună blocarea fondu
rilor valutare atunci cînd con
stată abateri de la lege în folo
sirea acestora

f) să aplice sancțiunile finan
ciare prevăzute de dispozițiile 
legale în cazul nerespectării 
disciplinei financiare sau valu
tare ;

g) să ia măsuri pentru apli
carea de sancțiuni disciplinare 
celor care au săvîrșit abateri 
de la dispozițile legale;

h) să convoace conducerile 
organizațiilor verificate sau ale 
celor ierarhic superioare, după 
caz, pentru examinarea con
cluziilor și stabilirea măsurilor 
ce trebuie luate ca urmare a 
controlului ,•

i) să folosească, pe timp limi
tat, în controalele ce le orga
nizează, cadre tehnice și eco
nomice din organizațiile socia
liste, puse la dispoziție de con
ducerea acestora;

j) să participe, prin delegații 
săi. la ședințele organelor de 
conducere ale organizațiilor so
cialiste în care se analizează 
probleme economice-financiare 
sau de apărare a proprietății 
socialiste.

Intimpinările în legătură cu 
măsurile prevăzute la literele 
a—g inclusiv, cu excepția dis
pozițiilor obligatorii care se re
feră la recuperarea pagubelor 

aduse avutului obștesc, se de
pun la organul care le-a dispus 
și «-e rezolva de călre Minisle- 
rul Finanțelor.

ARI. 28. — Atribuțiile Mi
nisterului Finanțelor cu privire 
la controlul financiar, prevăzu
te în prezenta lege, se realizea
ză prin Direcția generală a con
trol",lui și direcțiile teritoriale 
de control și revizie.

Direcția general.; a controlu
lui este condusă dc controlorul 
revizor general, caro are grad 
de adjunct al ministrului finan
țelor.

Sarcinile, normele de funcțio
nare și competentele conducerii 
direcțiilor teritoriale de con
trol și revizie se stabilesc de 
Mhusterul Finanțelor,

ART. 29. — Banca Națională 
a Republicii Socialiste România, 
Banca Agricolă. Banca de In- 
i'esli|ii și Banca Română de 
Comerț Exterior, fiecare in sec
torul sau de activitate, exerci
tă controlul in organizațiile so
cialiste potrivit legilor in vi
goare urmărind :

a) folosirea, potrivit destina
ției stabilite prin plan și cu 
maximum de eficiență, a fondu
rilor proprii, a celor împrumu
tate, precum și a celor puse la 
dispoziție de la buget;

b) realizarea și vărsarea ve
niturilor -de stat ;

c) identificarea și mobilizarea 
rezervelor materiale și bănești

CAPITOLUL V
Obligații și răspunderi 

în exercitarea controlului
ART. 30. — La cererea or

ganelor împuternicite să efec
tueze controlul financiar, anga
jații organizațiilor socialiste 
sint obligați :

a) să prezinte pentru verifi
care valorile de orice fel pe 
care le gestionează sau le au 
in păstrare;

b) să pună la dispoziție pla
nurile, dările de seamă, evi
dențele, corespondența și alte 
documente necesare controlului, 
cu respectarea dispozițiilor le
gale privind întocmirea, mani
pularea, circuitul și păstrarea 
documentelor secrete de stat;

c) să dea date, informații și 
explicații verbale sau in scris, 
după caz. in legătură cu o- 
biectivele controlului;

d) să elibereze documente in 
origina) sau copii certificate. 
In cazul eliberării unor docu
mente in original, se lasă or
ganizației verificate copii con
forme, certificate dc conduce
rea acesteia și de organul de 
control financiar;

e) să dea sprijinul necesar 
Și să asigure condiții pentru 
buna desfășurare a controlului 
și pentru păstrarea documen
telor.

ART. 31. — Personalul cu a- 
tribuții de control financiar 
este obligat :

a) să efectueze controlul po
trivit dispozițiilor legale în vi
goare și normelor metodologice 
elaborate dc Ministerul Finan
țelor. Pe baza împuternicirii ce 
au pentru verificarea unei or
ganizații socialiste, organele de 
control financiar pot consulta 
la orice alte persoane juridice 
sau persoane fizice documentele 
care au legătură cu operațiile 
organizației supuse verificării 
și să ceară informațiile nece
sare, verbal sau in scris, in 
legătură cu aceste operații;

b) să consemneze constatările 
în acte de control pe bază de 
date și fapte exacte. Actele de 
control se semnează de cei ca
re au efectuat controlul, dc con
ducerea organizației controlate 
și de alți angajați ai acesteia, 
după caz. Eventualele obiecții 
cu privire la constatările fă
cute sc prezintă in scris pină 
la terminarea controlului;

c) să depună organului în 
drept, la termenele stabilite, 
actele de control;

d) să înainteze procurorului

CAPITOLUL VI
Dispoziții finale 

și tranzitorii
ART. 33. — Controlul finan

ciar nu poate fi exercitat de 
cel care prin natura muncii 
sale participă la actul sau o- 
peaația supusă controlului, cu 
excepția cazurilor cind dispo
zițiile legale permit aceasta.

Nu pot fi angajați sau men
ținuți in funcții de control fi
nanciar cei care au fost con
damnați pentru infracțiuni con
tra avutului obștesc ori contra 
avutului personal sau particu
lar.

ART. 34. — Prin hotărîre a 
Consiliului de Miniștri se vor 
stabili posturile dc control fi
nanciar intern care trec din 
sistemul organizatoric al unor 
ministere și altor organe cen
trale la Ministerul Finanțelor, 
pentru direcțiile teritoriale de 
-control și revizie ale ar 'tuia.

ART. 35. — Miniștrii, condu
cătorii celorlalte organe cen
trale de stat, au organizațiilor 
cooperatiste și obștești, preșe
dinții comitetelor executive ale 
consiliilor populare județene și 
al municipiului București ți 
conducătorii organizațiilor so
cialiste subordonate sînt obli

și aducerea lor in circuitul eco
nomic ;

d) sesizarea operativă a f no- 
menelor negative ce apar în 
realizarea pionului economi' *1 
financiar;

o) sprijinirea organizațiilor 
socialiste in prevenirea, lichi
darea deficiențelor și îmbună
tățirea activității ecdflbmice-fi
nanciare.

Controlul se exercită slrins 
legat de operațiile pe care or
ganizațiile socialiste le efectu
ează în mod curent prin bănci 
în legătură cu : creditarea pro
ducției și circulației mărfurilor, 
executarea de casă a bugetului 
de stat, finanțarea, creditarea 
si decontarea investițiilor, li
berarea fondurilor pentru pla
ta salariilor și celelalte sar
cini specifice prevăzute în sta
tutele băncilor.

în exercitarea controlului, 
băncile au și drepturile prevă
zute la art. 27. Competentele d* 
exercitare a acestor drepturi, 
precum și de rezolvare a intirn- 
pinărilor se stabilesc de consi
liile de administrație ale băn
cilor.
De asemenea, consiliile de ad

ministrație ale băncilor, cu a- 
cordul Ministerului Finanțelor, 
vor adapta la specificul activi
tății inspecției bancare norme
le metodologice prevăzute la 
art. 25, litera c.

actele încheiate in cazul con
statării de fapte prevăzute d« 
legea penală, in termenele «i 
condițiile stabilite de dispozi
țiile legale, încunoștiințind con
comitent despre aceasta condu
cerea organizației verificate și 
a oplei care a dispus controlul?

e) să aplice, potrivit norme
lor legale, sancțiuni contraven
ționale pentru abateri de la 
disciplina financiară sau alte 
fapte sancționabile contraven
țional, pentru care au compe
tență;

f) să facă propuneri organe
lor competente. în timpul ț-i 
ca urmare a controlului, ca 
privire la măsurile ce trebuie 
luate pentru prevenirea și în
lăturarea abaterilor constatate, 
precum și pentru tragerea . ia 
răspundere a celor vinovati:

g) să îndrume și să sprijine 
organele controlate în proble
mele de specialitate care fao 
obiectul verificării.

ART. 32. — Răspund, potri
vit normelor legale, discioli- 
nar-, administrativ sau ocna], 
după caz. precum și material 
ori de cîte ori s-a produs pa
gubă :

a) conducătorii organizațiile» 
socialiste și angajații din sub
ordinea acestora, atunci cînd na 
respectă obligațiile ce le revin 
potrivit prevederilor prezent*! 
legi:

b) organele cu atribuții de 
control financiar, atunci cînd»

— nu efectuează verificările 
potrivit planului de control a- 
probat:

— înscriu în actele de con
trol date sau fapte iceale ori 
inexacte;

— lucrează cu superficiali
tate. nescmnalind încălcările de 
Ia dispozițiile legale în \ :goa- 
re constatate cu ocazia con
trolului și nu stabilesc răspun
derile potrivit normelor legale?

— nu întocmesc și nu ir. in- 
tează, in termenele stabilite, 
organelor in drept, actele de 
control:

— nu iau sau, după caz. nu 
propun măsuri pentru reme
dierea lipsurilor și abaterilor 
consemnate în actele de con
trol. pentru recuperarea pagu
belor constatate și tragerea la 
răspundere a celor vinovați, 
sau nu urmăresc îndeplinirea 
măsurilor stabilite.

gați să ia măsuri, în termen 
de 6 luni de la data intrării 
in vigoare a prezentei legi, 
pentru examinarea din punct 
de vedere profesional a între
gului aparat de control finan
ciar intern, inclusiv revizorii 
de gestiune. In funcție de re
zultatele examinării se vor iua 
măsuri pentru schimbarea din 
funcție a celor necorespunză
tori sau. după caz. pentru des
facerea contra, ‘ului d- •’■•încă.

ART. 36. — Ministru) forțe
lor armate, președintele Consi
liului Securității Statului, mi
nistrul afacerilor interne și pre
ședinții consiliilor do adminis
trație ale băncilor, fiecare pen
tru sectorul său de activitate, 
vor elabora, cu acordul Ministe
rului Finanțelor. în termen de 
60 de zile, instrucțiuni privind 
controlul financiar aplicînd 
prezentele dispoziții, în funcție 
de legile lor de organizare.

ART. 37. — Prezenta lege in
tră in vigoare în termen de 
30 de zile. Pe aceeași dată se 
abrogă orice dispoziții contrare 
prezentei legi.
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spectacol reușit

Parada țintelor6*
uințau de multă vreme 
in X'aleu Jiului a for- 

de estradă și varietăți 
u ț, apari mind Ansam- 
dc ctntecc și dansuri

așteptat, ca prelulin- 
i |arâ, pentru că nuuie- 
>7 ii recomandă cu un 

artistic ce nu s-a 
ții ne ioriaiă. Simbioza

dintre talent, autentic și tine
rețe, exuberanță, armonie, 
regizorală, texte și mclodicita- 
■ e dc inaltu tinulă artistică și 
aleasă măiestrie intcrpiclali- 
\ă, cc definesc originalitatea 
spectacolului in premierii .Pa
rada țintelor", a atras peste 
toi. in săli arhipline, oameni 
aj muncii și militari, tineri și 
x irslnici, In lungul turneu pe 
core it întreprinde 
fă parte a țârii.

Vineri seara, Ia 
publicul recunoscui 
exigențele sale artistice 
judecata probative 
a fes! incinta! și răsplătit din 
plin, oierindu-i-se cu fiecare 
punct din program tot atilca 
motixe da satislac|ii plenare.

Nu ne propunem să facem

Petroșani, 
pentru 

și 
a \ alorii,

lUrmure dm Dag 1)

sar-

puDiâtoare. unele chiar in a- 
x.:ns față de grafice.

Inlirzieri există la unele o- 
Ui»'vtivc care insă vor fi recu- 
t-rrale in trimestrul 111 și in 
special in •prima jumătate a 
acestuia. In acest scop facem 
apel ia Centrala cărbunelui și 
la IPROMIN București pentru 
a rezolva mai operativ unele 
probleme cum ar fi eliberarea 
amplasamentelor și asiguran a 
Ia timp a unor utilaje și con
fecții metalice.

In ce ne privește, am întoc
mit inventarul problemelor ce 
rint de rezolvat pe fiecare lu
crare in parte, stabil indu-se 
termene și responsabilități pină 
la nivel de șef dc echipă in 
scopul atingerii stadiilor fizice 
prevăzute in graficele de exe
cuție. la toate obiectivele.

— Prin prisma realizărilor 
de pină acum, in ce proporție 
veți îndeplini planul xaloric 
el șantierului pe semestrul I ?

— Pină la sfirșitul semestru- 
îuț 1 vom realiza integral 
(■rc> '..’orice de plan.

— In activitatea de produc
ție a șantierului dv. s-au ivit 
unele neajunsuri reflectate în 
ncreal:zarea prețului de cost și 
In salturi negative privind ra- 
{-<irtaroa realizărilor de pro
ducție. (caz întimplat și la 31 
decembrie 1969). Cum vedeți re
medierea acestora în semestrul 
91 al anului curent, pornind 
de H rezultatele de pînă a- 
ewm ?

— In ceea ce privește urmă- 
rirca sj realizarea indicatorului 
preț de cost, care confirmă 
r-adul de gospodărire a fon
durilor de investiții, lucrătorii 
dr specialitate din șantier au 
efectuat o serie de analize în 
urma cărora au programat a- 
cele măsuri care, putem afir
ma de ne acum, vor conduce 
la îndeplinirea sarcinii de nrct 
dc rost pe semestrul 1 cit sj 
Snlăturaroa dificultăților pe vi
itor în ceea ce privește reali
zarea acestui îmoortant indica
tor sîntetir dc calitate.

Bineînțeles, trebuie să mai 
menționez că mai avem de re- 
aolvat în acest sens unele pro
bleme, dintre care, mai esen
țiale considerăm că sînt termi
narea și predarea în semestrul 
H a tuturor lucrărilor restante, 
reglementarea unor probleme 
de documentație cu beneficiarii 
și dezvoltarea unei discipline

î/că a spectacolului olc- 
suitorilor din Petroșani, 
/ele prelungite după 

însumarea fiecărui act ar
tistic. aplauzele la scenă des
chisa. aplauzele și ovațiile ce 
au încununat magistral finalul 
acestui spectacol memora
bil reprezintă mai mull decil 

lerca calității incon- 
o conținutului și mă- 
de atilca ori răsplă- 
un public numeros, 

totodată, pe care a

leslabilc 
iest r iei, 
Iile de 
generos . .
do\ edil-o colectivul interpre
tativ, al cărui virslă medie »u 
depășește 22 de ani.

Textele inspirate, încărcate 
dc umor și optimism robust, 
apariin lui Eugen Ghincscu,
Vnlcr Georgescu și Octavian 
Cadia, partiturile melodice
purtind semnătura cwioscuți- 
h>r compozitori Noru Dcmclri- 
ad, Alexandru Mandi, Radu 
Odcștcanu și Gheorghc Vul
pe, c otegralia aparținfnd lui 
loan Girbă și Ioan Lupulescu 
s-a închegat prin concepția 
regizorală bine studiată și gln- 
dită a lui Eugen Ghincscu și 
Victor loan Popa, intr-un spec
tacol alert și antrenant 

Iar și viu, Încărcai de
uni- 

opli-

mism in sensul ccl mai pro
priu al cuvîntului, care incin
tă privirile și inima.

S-ar cuveni citate numele 
soliștilor de muzică ușoară și 
actorilor, balerinelor și or- 
cheslranlilor, al maiștrilor de 
lumină, ale tuturor celor caic 
au concurat cu dăruire și ta
lent la realizarea spectacolu
lui. Dar ele sini menționate 
pe afișe și In programele de 
sală, fiecare In parte purtind 
amprenta garanției că nimeni 
și nimic din ce se prezintă 
spectatorului nu are tangență 
cu diletantismul și facilul.

fn zilele ce urmează 
bucura de prezența 
prestigios ansamblu 
cetățenii din Vulcan, 
Pclrila, Uricani, Lonea . 
fi, sinteni siguri, bucuroși de 
asemenea oaspeți.

N-am putea încheia aceste 
rinduri fără mențiunea, ce la
ce onoare ansamblului artis
tic, că s-a angajat să realize
ze peste plan venituri de 
25000 lei pe care să Ic depu
nă în ,(Conlui 2 000“ — con
tul omeniei.

se vor 
acestui 
ar list ic 
Lupani, 
și vor

G. B.

SPORT
HANDBAL

Minerul

forme pe linia folosirii fondu
rilor de investiții în rîndurile 
lucrătorilor și in special al 
maiștrilor și șefilor de lot.

— Ce preocupări actuale arc 
colectivul de conducere al șan
tierului in ceea ce privește a- 
sigurarca unor condiții optime 
pentru desfășurarea activității 
de producție a șantierului în 
semestrul următor?

— Preocupările actuale 
colectivului de conducere 

■est <«ns ? Tată punctate 
teva din ele :

65 extinderea atelierului 
prefabricate, recent înființat in 
cadrul lotului de producție au
xiliar:

(5 modernizarea atelierului 
de confecții și mutarea lui la 
Vulcan;

construirea unui complex 
de producție auxiliară — con- 
c mirai și iu productivitate ri
dicată — pe noul amplasament 
clin apropierea depozitului cen
tral Vulcan. Pentru aceasta 
simeni in curs de „bătălie* cu 
consiliul popular Vulcan și 
I.R.E.M. Deva, in scopul obți
nerii terenului și clădirilor ne
cesare. In acest complex de 
producție auxiliară dorim să 
mutăm și stația de betoane Pa- 
roșeni, pentru o mai judicioasă 
folosire a muncitorilor descăr- 
cători din rampe și deci pen
tru a obține o eficiență econo
mică sporită (transporturi, ma
nevrare mai reduse);

9 transferarea stației de be
toane Petroșani în centrul de 
greutate al lucrărilor cu vo
lum mai mare de betoane și 
anume la Livezeni — central.

Alte măsuri in perspectivă, 
sînt de ordin organizatoric : 
îmbunătățirea componenței bri
găzilor: folosirea mai eficientă 
a programului de lucru: stabili
rea concretă a sarcinilor pe fie
care salariat T.A. și urmărirea 
îndeplinirii lor: perfecționarea 
pregătirii maiștrilor, tehnicieni
lor și inginerilor prin exou- 
neri organizate în cadrul C.I.T.: 
îmbunătățirea calității lucrări
lor prin exercitarea unui con
trol mai eficient și recuperarea 
pagubelor pentru execuții de
fect ’«oner de la cei vinovat i.

Cu aceste măsuri transpuse în 
viață sperăm ca la sfirșitul a- 
nului să putem raporta rezul
tate bune in îndeplinirea planu
lui .și realizarea angajamentelor 
asumate de colectivul șantieru
lui T.C.M.M.

(Urmate din pag 1)

ale 
in 
ci-

de

dreanu, Teodor Matei, Vasile 
Crețan, loan Tripon, Andrei 
Drotzingcr și alții, se adau
gă priceperea cadrelor noas
tre tehnice in organizarea și 
conducerea producției”.
UZINA DE UTILAJ MINIER 

PETROȘANI
Colectivul de muncitori, in

gineri și tehnicieni al Uzi
nei de utilaj minier, îndru
mat cu competență și price
pere de organizația de partid, 
de comitetul de direcție, a 
reușit și în acest prim semes
tru al anului să-și etaleze 
o dată in plus înaltele valen
țe ale hărniciei și abnega
ției în muncă.

După cum ne informează 
inginerul Gh. Olariu, directo
rul uzinei, în 25 iunie a. c. 
planul semestrial al produc
ției marfă al U.U.M.P. a fost 
îndeplinit. La acest succes 
de seamă, merite lăudabile 
au colectivele de muncă al 
Fabricii de stîlpi hidraulici 
din Vulcan care a executat 
pină acum peste plan un 
număr de 456 de stîlpi pen
tru abatajele miniere; al 
secției de turnătorie care a 
raportat în cursul zilei de 
ieri a 460-a tonă de fontă 
brută turnată peste prevede-

rile de plan; al secției dc 
prelucrări mecanice care și-a 
îndeplinit îndatoririle de 
muncă la un înalt nivel, o- 
glindit prin procentul de rea
lizare de 105,28 la sută a 
prevederilor planului de pro
ducție; al fabricii de oxi
gen care a • livrat o produc
ție mai mare cu 9 la sută 
decît prevedea planul semes
trial; al secțiilor de repara
ții electrice și mecanice.

Totodată au fost obținute 
în cursul semestrului econo
mii la prețul (le cost de pes
te 5 milioane lei iar prin 
reducerea cheltuielilor la 
1 000 lei producție marfă 
281 000 lei.

CARIERA DE CALCAR 
BĂNIȚA

Colectivul carierei Bănița 
livrat de la începutul anu-a

lui marilor combinate side
rurgice ale țării și altor în
treprinderi, peste 117 000 tone 
de calcar, îndeplinind astfel 
cu succes, înainte de termen, 
planul de producție al se
mestrului I.

Pină la 30 iunie a. c. se 
prelimină a se atinge o pro
ducție totală, pe 6-luni, do 
120 000 tone, cifră care e su
perioară cu aproape 25 000 r 
tone, nivelului planificat.

H

a răspuns 
prezent

La acțiuni-le dc înlăturare a 
urmărilor calamităților la de
pozitul Varnița au participat 
miercuri și joi .și cei 24 de e- 
levi ai Liceului industrial mi
nier, anul II exploatări, ce fac 
practică la E. M. Dilja. îndru
mați de maistrul Corneliu E- 
năchescu ei au spălat boxele, 
au sortat și curățat calipatroa- 
ne, măști, butoaie și bidoane 
cu vopsele. Printre elevii care 
s-au remarcat in această ac
țiune enumerăm pe Dorin Pop, 
Augustin Gruber, Dorel Tămaș 
și Constantin Roșea. Tot mier
curi, încă 30 de salariați ai 
E. M. Dilja au muncit la cu
rățirea și sortarea materialelor 
ce au avut de suferit de pe 
urma inundațiilor.

Bh. BOZU 
corespondent

Ședința 
Consiliului 
T urismului

Simbătă dimineața a avut loc 
ședința Consiliului Turismului 
la care au luat parte reprezen
tanți ai conducerii Oficiului 
Național de Turism, ai ministe
relor, instituțiilor centrale și 
organizațiilor obștești care fac 
parte din acest Consiliu.

In cadrul ședinței s-a anali
zat modul de îndeplinire a pro
gramului de acțiuni stabilite pe 
fiecare minister și organizație 
in parte în legătură cu buna 
desfășurare a activității turis
tice. De asemenea, s-au adop
tat măsuri suplimentare nece
sare pentru desfășurarea in 
condiții cit mai bune a acti
vității turistice în acest sezon.

In încheierea dezbaterilor a 
.luat cuvintul tovarășul Janos 
_ Fazekas, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, precum și 

/membri ai Consiliului Turismu
lui.

MINERUL" Șl SCHIMBURILE LUI
La ora 5 după-amiază, așa 

cum e stabilit, la restaurantul 
.Minerul" din Petroșani lu
crătorii de dimineață sini 
schimbafi de alții, care le iau 
locul. Totul ar fi in ordine 
dacă acest „schimb* nu ar a- 
fecta negativ deservirea con
sumatorilor. M-am nimerit In- 
tr-una din zilele trecute (22 
iunie) exact pe la această oră 
— 17 — in restaurantul amin
tit.

N-ar fi fost nimic nici că 
ospătarii soseau in „reprize" 
la serviciu, nici că stăteau im- 
pasabili la sporovăială cu cei 
din schimbul 1 așezați cior
chini la mese, dacă cei nici 
10 oaspeți (ce altceva in fond, e 
în ultimă instanță un consu-

maior ? ! ai restaurantului ar 
fi fost serviți prompt și civi
lizat. Că n-a fost așa o spune 
însăși nemulțumirea omului 
căruia ospătară grăbită din 
schimbul I i-a cerut plata 
cînd încă nu terminase de 
servit ciorba. Intr-atîl se gră
bea tovarășa ospătară că nici 
scobitori, nici șervețele nu i-a 
pus la masă decit după insis
tențele clientului, vădit ne
mulțumit.

In timpul acesta ospătarii, 
lingă ghișeul bucătăriei, a- 
proape mai mulți decit consu
matorii din sală, discutau ,.a- 
prins“, gălăgios care anume e 
.la rindul de la stilp" (aveam 
ghinionul să sfiim pe acel 
rind de mese).

— Dai două romuri să (i-1 
iau ?I auzi-i vocea de tenor a 
unui ospătar adresindu-se to
varășei din schimbul I.

— Nu dai ? Nu ți-1 iau !
Halal planificare și organi

zare I Clienfii așteptau In tim
pul acesta, bineînțeles.

După vreo 10 minute, in sfir- 
șit, o tînără ospătară s-a „jertfit" 
pentru „rindul de la strip". 
Ne-a părut rău că nu l-am gă
sit atunci pe responsabilul 
restaurantului pentru a-l În
treba dacă e mul/urnit de fe
lul cum {și face datoria perso
nalul pe care il conduce. II 
întrebăm pe această cale, iar 
răspunsul așteptăm să lie vi
zibil... la fața locului.

M. PAUL
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RADIO
LIJNI 2» IUNIE

PROGRAMUL I : 5.05—6,00 
Muzica dimineții; (7,05—9,30 
Muz ă și actualități; 7.00 
Râăfojurnal; 9,30 Revista li
terară radio; 10,10 Curs de 
limba engleză: 10,30 Arii din 
opere: 11.05 Radio Prichindel; 
11,45 .Sfatul medicului: 12,00 
Din muzica popoarelor; 12,15 
Melodii de Iun Vasilescu;
12.30 Intilnire cu melodia 
populară și interpretul pre
ferat; 13,00 Radiojurnal: 13.10 
Avanpremieră cotidiană: 13.22 
Melodii îndrăgite, soliști pre
ferați: 14.05 File de poveste;
14.30 Emisiune muzicală’ pen
tru ostași: 16.00 Radiojurnal:
16.30 Revista economică: 
17,05 Antena tineretului; 17.30 
Muzică populară: 18,10 Pre
zent și viitor în 'știința a- 
gricolă; 18,30 O melodie pe 
adresa dv.: 19,00 Gazeta ra
dio: 19.30 Săptămâna unui 
meloman: 20,05 Tableta de 
seară: 20.10 — 365 de cinte- 
ce: 20,20 Argheziană: 20,25 
Soiistul scrii — Constantin 
Drăghici: 20,45 Teatru radio
fonic : „Procese1- de Vasile 
Cojocaru: 21,42 Melodii liri
ce: 22,00 Radiojurnal: 22.20 
Sport: 22.30 Meridiane me
lodii: 0,03—5.00 Estrada noc
turnă.

8.30 Deschiderea emisiunii. 
8.40 Gimnastică și muzică. 
9.00 Clopoțeii vacanței (II).

10,00 Viața salutar.
11.10 Matineu simfonie.
12.10 De strajă patriei.
12,40 Căminul.
13.15 Emisiune în limba ma

ghiară.
14,55 Inchid- rca omisiunii de 

dimineață.
15.30 Deschiderea emisiunii 

de după-amiază : Fot
bal : Steaua — Rapid 
(Divizia națională A). 
Transmisiune directă de 
la stadionul „23 Au
gust".

17.15 La horă-n sat.
17.45 Magazin duminical.
19.30 Telejurnalul de scară. 
20.00 Tonul face muzica.
22,00 Reportaj TV : „Poeme 

din nisip.
22.15 „Acesta e nouț tău fiu". 

Film satiric.
22.45 Telejurnalul de noapte.

LUNI 2» IUNIE

18,00 Deschiderea emisiunii. 
18,05 Examen neprevăzut — 

reportaj anchetă.
18,25 Panoramic .științific.
19,00 Actualitatea in econo

mie.
19 15 Anunțuri — publicitate.
19,20 1 001 (le seri — emisiu

ne pentru cei mici.
19,30 Telejurnalul de seară.
19,50 Agendă politică.
20,00 Roman foileton : „Casa 

Budden brook'* (V).
20,45 „Români în Sari** — re

portaj filmat.
2CJ15 Steaua fără nume. 
22.00

22,20

22,55

Muzică populară din 
Muntenia și Oltenia.
Rampa. Stagiunea tea
trală 1969—197(1 in dez
baterea emisiunii Pal
maresul Festivalului fil
mului de animație — 
Mamaia ’70.
Telejurnalul de noapte.

Noua fabrică de oxigen
(Urmare din pag. 1) 

prin faptul că noua fabri
că este deservită pe fieca
re schimb doar de 5 oa
meni de înaltă specializare. 
Iar eficiența se exprimă 
prin faptul că oxigenul se 
obține relativ ieftin, cu un 
consum de energie electri
că de cel mult o jumătate 
de kilowat-oră pe m3.

Ce înseamnă de fapt 
noua fabrică de oxigen și 
care sînt motivele ce-i de
termină pe siderurgici să 
aprecieze elogios punerea 
ei în funcțiune ? Explicația 
are un sens unic, major : 
oxigenul furnizat suplimen
tar va vitaliza și dinamiza 
in acest an și în anii urmă
tori întreaga producție de 
oțel a Hunedoarei. Noua 
fabrică a și fost legată prin 
conducte magistrale de o- 
țelăria Martin nr. 2, unde 
prin instalații speciale oxige
nul este insuflat în cuptoare 
intensificind procesele de e- 
laborare. Rolul oxigenului în 
vitalizarea producției de o- 
țel este atit de eficace, in
cit s-a ajuns la rezultate 
de-a dreptul spectaculoase. 
Faptul că în acest an Hu
nedoara va produce peste

3 milioane tone de oțel cu 
730 000 tone mai mult de
ck în 1965 se datorează a- 
proape in exclusivitate uti
lizării oxigenului.

Impulsionați de experien
ța dobîndită, oțelarii și spe
cialiștii hunedoreni tind 
spre realizări mult supe
rioare în acest domeniu. Ei 
au experimentat o nouă 
tehnologie de elaborare 
care, datorită insuflăriî oxi
genului prin 4 lănci în loc 
de 2 în prezent, reduce 
considerabil durata de ela
borare a șarjelor.

De la noua fabrică s-a 
construit o conductă magis
trală pînă la laminorul blu- 
ming „1 300", unde oxigenul 
tehnic se va folosi la mașina 
de flamat in flux, un agre
gat ultramodern a cărui u- 
tilizore va determina o îm
bunătățire considerabilă a 
calității laminatelor. De a- 
semenea, o magistrală a 
fost trasă pînă la furnale
le nr. 5—6, în vederea ex
perimentării și definitivării 
unei tehnologii de insuflore 
a oxigenului în furnale ca
re va conduce la reducerea 
substanțială a consumului 
de cocs.

Lupeni
a cîșfigaf 
la Orăștie
Joi diipd-amiazd s-a disputai 

la Oru>tie meciul de handbal 
dintre echipele Dacia din I .i- 
lilate și Minorul Lupeni. conind 
pentru campionatul județean. 
PaFlida a fost de un bun nlvrl
tehnic, pe alocuri chiar drama
tică. Conduși bine dc poseso
rul Cornel Platan, oaspeții În
scriu gol după gol, terminird 
prima repriza cu un avantaj de 
cinci goluri : 8—3 pentru ei. 1 a 
reluare, jocul este la fel <lo 
dinamic, orușlienii forțează ega- 
larca, se apropie Ia două punc
te de adversar, dar pierd io 
final cu 11—15. în felul acesta, 
Minerul Lupeni obține o pre
țioasă victorie în deplasare 
pentru care merită aprecic-tl
întreaga echipă, cu sublinieri
deosebite pentru Navradi, Ca
rol Nagy, Alexandru Nagy, 
B-'rbu, Nicula.

I. GÎF-DEAC

Un 
sin gun 
meci

în cadrul etapei de zona a 
campionatului de calificare pen
tru diviza B la handbal femi
nin, vineri după-amiază s-a dis
putat la stadionul Jiul o singu
ra Intilnire: U.T.A. — Oltul 
Sf. Gliecrghe. Cu un piu» de 
tehnicitate, au cîștigat jucătoa
rele de la Oltul cu 10—9 (4—4). 
Deoarece echipa Record Medi
aș nu s-a prezentat, ea a. pier
dut cu 6—0 întilnirea ce urma 
s-o susțină cu Porțelanul Cluj. 
Ieri după-amiază s-a disputat 
partida dintre Oltul și Porțela
nul, iar azi la ora 9, ,va avea 
loc meciul dintre U.T.A. și 
Porțelanul. Adversarele echipei 
Record Mediaș au asigurate, 
prin forfait, cele două puncte.

---- ♦-----

EXPUNERI
l.n cadrul programului de ac

tivități al comitetului coordona
tor al organizației U.T.C. de la 
Preparalia cărbunelui Petrila, 
vineri, după-amiază, a avut loc 
o expunere pe tema politicii 
externe a partidului și statului 
nostru. Celor peste 80 de tineri 
întruniți le-a vorbit tovarășul 
IOAN GHINEA, șeful secției 
organizatorice a Comitetului 
municipal de partid.

RECORD

— Mă întreb c 
de știe fiecare vacă

mai marc elogiu

scris: „Ultima
carte mi-a plăcut

intr-adevăr 
minunat, re- 
prietena. Im-

care 
mare 

s-a 
\\ i- 
răs-

îi arată 
sale pisicuța

ANECDOTE
FI1ND întrebat 

este cel mai 
compliment ce i 
făcut vreodată, 
lliam Faulkner a

MOLECULA hemoglobina este foarte complexă- Ea 
conține 3 032 atomi de carbon, 4 816 atomi de hidrogen, 
872 atomi de oxigen, 780 atomi de azot și 4 atomi de 
fier.

PRIMUL patent de invenție din lume a fost acordat 
in Anglia in anul 1449 unui meșter care a fabricat sticlă 
colorată pentru geamurile colegiului Eaton.

UN HECTAR de pămînt consumă intr-o perioadă de 
vegetație 3 500 000 litri de apă, în timp ce intr-un an 
întreg, un hectar de cactuși dintr-o regiune de deșert nu 
are nevoie decit de 2 750 litri.
• PE SUPRAFAȚA corpului omului există aproximativ 
2,5 milioane de glande sudoripare.

S-A DOVEDIT că plante superioare, cum sînt cas
traveții, secara, porumbul, orezul pot trăi cu cantități 
mici de oxigen. La o lipsă totală de oxigen au rămas in 
viață 10 la sută din plantele experimentate.

PE CONTINENTE, scoarța pămîntului are o grosime de 
30-75 km, alcătuită pe jumătate din granit și gnais. In 
depresiunile de pe fundul oceanelor, acest strat lipsește,, 
și grosimea scoarței este acolo de 3-15 km.

-t Nu-i 
nune. Nu 
fiecare boxa 
o tablită cu 
vacii.

se ducă ld locul ei ? 
nici o mi- 
vezi că pe 

se a'ă 
numele

— Știi ce, iubitule 'Iu ra- 
mii aci să te odihnești, dra
gule... eu o iau înainte să 
cercetez puțin împrejurimile...

de I. L1CIU

MEDICUL examinea
ză ochiul sting al pa
cientului și ii spune:

— Suferiți de ane
mie.

— Doctore, v-aș ru
ga să-mi examinați și 
dreptul. Pe slîngul 
port proteză.

★
cetățeni privesc 
care intră

★
O FETIȚA 

prietenei 
lavoFită :

— Este 
un pisoi 
cunoaște 
prumulă-mi-1 te rog și 
Hue, avem șoareci 
casă.

— A, nu. Mai bine 
adu șoarecii Ia noi.

William Shell, contabil aus
tralian, a stabilit recent un re
cord mond”’’ la un nou sport 
nautic inventat de el. „Să ve
dem cine va putea rezista sub 
duș mai mult ca mine" — a 
spus el mindru și in prezența 
personalităților oficiate a intrat

sub duș. Shell a rezistat in
tr-adevăr un timp record — 
șapte zile și trei ore, după 
care a leșinat. Dar, două săp
tămâni după aceea, ziarele a- 
nunțau : „Shell din nou sub 
duș**. N'e putem deci aștepta la 
un nou record.
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VIAȚA INTERNAȚIONALA
La „Fabrica de mașini-unelte 

și agregate — București" SUED'A
A

încheierea
Oaspeții au. dc altfel, prilc- 
i! să cunoască nemijlocit una 
in marile întreprinderi ridica- 
■ in cartier, ca fiind, totodată, 
i una din cele mai reprezen- 
itive unități ale industriei 
oasire constructoare dc mașini 
- „Fabrica dc mașini-unelte și 
grcgate-București*.
La intrarea în uzină, oaspeții 

ini salutați de ing. Ioan A-
am. ministrul industriei con

strucțiilor dc mașini, dc ing. 
Alex indru Mărgâritescu, ad
junct al ministrului industriei 
construcțiilor de mașini, Mircca 
Pupăză, directorul general al 
centralei industriale de mașini- 
unelte și dc colectivul dc con
ducere al întreprinderii. Mun
citorii fabricii fac o caldă pri
mire oaspeților.

Mai intii o scurtă discuție 
în sediul întreprinderii. Direc
torul general al Centralei in
dustriale prezintă profilul uni
tății. evoluția producției și 
principalele mașini-unelte crea
te in ultimii ani de specialiștii 
dc aici. Unele dintre cele mai 
reprezentative mașini-unelte gre
le. mașini-agregate cu caracter 
de unicat, strunguri carusel, 
mașini de alezat și frezat, sînt 
prezentate apoi oaspeților in 
vizita pe care o fac in sectoa
rele principale dc producție.

Majcstatea Sa Imperială se 
interesează de modalitățile de 
pregătire a cadrelor necesare 
fabricii, de felul în care sc e- 
fcctucază controlul calității 
produselor, dc performanțele 
tehnice ale unor mașini-unelte 
și agregate Și dc proveniența 
unor utilaje automatizate din 
dotarea unității in fața cărora 
se oprește adeseor.

Șahinșahul Iranului mulțumeș
te pentru explicațiile primite.

sii 
vri

arc cuvinte dc apreciere pen
tru talentul și hărnicia specia
liștilor și muncitorilor între
prinderii, iși exprimă convin
gerea că in colaborarea econo
mică dintre cole două țări, în
treprinderea bucureșteană — 
„FMUAB* — iși va aduce o 
contribuție remarcabilă, cu atit 

'sară cu cit Tronul se 
ceea ce pri- 
unei aseme- 
că experien- 
ne va fi do 
direcție1’, a

Plenarei
C.C. sl P.C.

Spectacol
Simbătă scara a avut loc la 

Opera Română un spectacol de 
gală.

Apariția in lojile oficiale a 
șahinșahului Iranului, Moha
mmad Reza Pahlavi Aryamehr, 
cu soția, a președintelui Con
siliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, cu soția, a fost in- 
tîmpinată dc asistență cu pu
ternice aplauze.

înainte de începerea specta
colului au fost intonate imnu
rile de stat ale celor două țări.

Programul artistic a cuprins 
piese corale și coregrafice, arii 
din opere, cintecc și dansuri 
populare românești. Și-au dat 
concursul ansamblul dc balet 
și orchestra Operei Române,

mai n< 
află la început în 
vește dezvoltarea 
nea ramuri. „Sper 
ța dumneavoastră 
folos in această 
spus Domnia Sa.

In încheierea vizitei. Majes- 
t.itc.i Sa Imperială șahinșahul 
Iranului. Mohammad Reza Pah
lavi Aryamehr. semnează in 
cartea dc onoare a fabricii.

Exprimind sentimente dc sti
mă și prețuire, mulțumirea 
pentru cinstea cc li s-a făcut 
dc a avea oaspeți pe înaltele 
personalități iraniene, in caro 
văd un semn al dezvoltării in 
continuare a prieteniei și co
laborării dintre România și 
Tran, in spiritul ideilor de pace 
și progres, al respectului reci
proc, sute de muncitori ai u- 
zineî au întîmpinat cu simpa
tie pc șeful statului iranian.

Din nou coloana oficială, es
cortată de motocicliști. străbate 
arterele Capitalei, îndreplindu- 
se spre reședința ce le-a fost 
rezervată Majcstăților Lor Im
periale.

Pe străzi aceeași mulțime 
prietenoasă, animată dc 
sentimente do bucurie do a a- 
vea ci.oaspeți oe șeful statului 
iranian, de aceeași dorință, ca 
pretutindeni, să se manifeste 
plenar tradiționala ospitalitate 
cu caro românii știu să-și pri
mească prietenii.

de gală
Ansamblul Armatei, Ansamblul 
Uniunii Generale a Sindicate
lor. corui de cameră „Madri
gal* al Conservatorului „Ci- 
prian Porumbescu*, precum și 
cunoscuți soliști vocali, instru
mentiști și balerini.

Spectacolul s-a bucurat de un 
frumos succes, artiștii fiind răs
plăti li dc asistență cu aplauze 
repetate.

Interpreților le-au fost oferi
te flori din partea șahinșahu
lui Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr și a împărătesei Fa
rah. precum și din partea pre
ședintelui Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu. și a soției, 
Elena Ceaușescu.

(Agerpres)

STOCKHOLM 27. - Trimisul 
special Agerpres, Nicolae Iones- 
cu, transmite i Delegația parla
mentară română condusă do 
președintele Marii Adunări Na
ționale, Ștefan Voitec, a vizitat 
vineri, la Gotteborg, două din
tre cele mai importante comple
xe industriale ale Suediei — 
Uzinele „Volvo” și șantierul 
naval „Arendai".

In cele 26 dc fabrici ale 
complexului industrial „Volvo" 
— situat pe primul loc in rîn
dul țărilor scandinave, cu o 
cifră de afaceri de 4 400 mili
oane coroane anual — se pro
duc, in afară de automobile, 
utilaje agricole, motoare dc a- 
vioanc, motoare nautice, motoa
re industriale, calculatoare e- 
lcctronice etc.

Oaspeții români au fost invi
tați să viziteze uzina de auto
mobile. avînd astfel posibilita
tea să facă cunoștință cu prin-

clpalele etape ale procesului de 
producție a automobilelor ,.Vol
vo*, caro sînt renumite în lu
mea întreagă pentru calitatea 
lor deosebită.

Apoi, membrii delegației 
M.A.N. au vizitat șantierul na
val „Arendai*, unul dintre cele 
mai moderne din lume. Dc pe 
docurilc șantierului se îndreap
tă spre beneficiarii din diferi
te țări vasc-gigant dc peste 
200 000 tone.

însoțiți de primarul orașului 
Gotteborg, Harry Steinborg, 
oaspeții români au fost invi
tați să facă o plimbare la bor
dul unei șalupe prin marele 
port al orașului. Ca o confir
mare a dezvoltării continue a 
relațiilor economice dintre cele 
două țări, membrii delegației 
parlamentare române au avut 
prilejul să vadă intrînd în rada 
portului nava românească „Si
biu*. construită la șantierul 
naval din Galați.

A NOI TULBURĂRI 
IN IRLANDA DE NORD

*n<

din
Cehoslovacia

PRAGA 27 — Coresponden
tul Agerpres, Eugen loncscu, 
transmite: La Praga s-au în
cheiat vineri lucrările Plenarei 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia. 
Gustav Husak, prim-secretar al 
C.C. al P.C.C., a prezentat o 
informare despre „îndeplinirea 
directivelor pentru realizarea 
concluziilor plenarei din mai și 
sarcinile principale imediate ale 
partidului pînâ la sfîrșitul anu
lui".

Comitetul Central a confir
mat schimbările de cadre efec
tuate de Prezidiu, excluderea 
lui A. Dubcek din rîndul mem
brilor P.C.C., revocarea lui din 
funcția de deputat in Camera 
Poporului și din cea de amba
sador în
schimbări in aparatul de partid 
și de stat.

Plenara a cooptat noi membri 
in C.C. al P.C.C. si a ales pe 
M. Hruskovic în funcția de se
cretar al C.C. al P.C.C. și pre
ședinte al Comisiei Economice 
a C.C. al P.C.C.

In încheierea lucrărilor ple
narei a luat cuvîntul Gustav 
Husak.

Turcia și a hotărît

0 expresie a prieteniei

BELFAST 27 (Agerpres). — 
Situația politică din Irlanda de 
nord s-a încordat brusc vineri 
seara după ce s-a anunțat a- 
restarea tinerei deputate in Ca
mera ' Comunelor Bernadette 
Devlin, una din liderele luptei 
pentru drepturi civile a popu
lației catolice nord-irlandcze. 
Bernadette Devlin a fost întem
nițată in închisoarea pentru fe
mei din Armagh, unde va is
păși o condamnare de șase luni 
pentru participarea ei la inci
dentele ce au avut loc in vara 
anului - trecut în Irlanda dc 
nord. Arestarea a survenit du
pă ce Curtea de Apel din Bel
fast a respins o cerere a ce
lei mai tinere deputate din 
Parlamentul englez, in vîrstă 
de 23 do ani, de a înainta un 
apel la Camera Lorzilor.

Imediat după ce a devenit 
cunoscută știrea arestării Ber- 
nadettci Devlin, sute dc ca
tolici din orașul Londonderry 
au manifestat pe străzi, arun- 
cînd cu sticle incendiare și pie
tre asupra militarilor britanici. 
Aceștia au ripostat, folosind

grenade cu gaze lacrimogene. 
In urma ciocnirilor care au 
continuat in tot cursul nopții 
de vineri spre simbătă, zeci 
de manifestanți și militari au 
fost răniți.

In același moment, in capi
tala Irlandei de nord, Belfast, 
au avut loc ciocniri între ca
tolici și protestanți. In urma 
intervenției armatei, 25 de per
soane au fost rănite.

Sprijin acordat taâm'ei pentru 
înlăturarea urmărilor inundațiilor

Guvernul Pakistanului a do
nat medicamente în valoare de 
50 000 . rupii pakistaneze.

Comitetul de ajutorare initial 
de Asociația de prietenie Japo
nia — România a colectat și 
donat 11 lăzi cu încălțăminte în 
greutate de 500 kg. Acest ajutbr 
urmează să fie transportat in

mod gratuit de societatea 
„Lufthansa*.

Municipalitatea orașului Fre- 
chen — R.F. a Germaniei a do
nat și expediat în România un 
nou ajutor de circa 20 tone îm
brăcăminte și încălțăminte.

Firma Israel Export Trust Co 
:din Haifa a donat 2 400 litri u- 
lei comestibil.

dintre popoarele român și iranian
Președintele Consiliului de 

Miniștri al Republicii Socialiste 
România. Ion Gheorghe Mau
rer, a primit simbătă dimineață 
pe ministrul afacerilor externe 
al Iranului, Ardeshir Zahedi.

Exprimind, din partea Maies
tății Sale Imperiale, șahinșa
hul Iranului, Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr, a guvernu
lui și a poporului iranian, senti
mente de compasiune și soli
daritate cu poporul român față 
de calamitățile naturale ce 
s-au abătut în această primă
vară asupra țării noastre, mi
nistrul de externe al Iranului a 
înmînat președintelui Consiliu-

lui de Miniștri un cec in va
loare de 50 000 dolari S.U.A. 
pentru acțiunile de ajutorare a 
sinistraților și de refacere a 
zonelor care au avut de suferit 
de pe urma inundațiilor.

Președintele Consiliului de 
Miniștri. Ion Gheorghe Maurer, 
a mulțumit călduros pentru a- 
cest nou ajutor pe care șahin
șahul Iranului, statul și poporul 
iranian îl acorda României și a 
apreciat că aceasta constituie 
încă o expresie a legaturilor 
tradiționale de prietenie și co
laborare ce leagă popoarele ro
mân și iranian.

(Agerpres)

ProgramuluiSemnarea 
de schimburi culturale

avut loc la 
Externe 

de schim- 
România 

și 1971. 
schimburi

La 27 iunie a 
Ministerul Afacerilor 
semnarea Programului 
buri culturale dintre 
și Iran pe anii 1970 
Programul prevede
de echipe artistice și soliști, ex
poziții de arta, filme, participa
rea la festivaluri cinematografi
ce. publicarea reciprocă de lu
crări beletristice, schimburi în
tre Biblioteca Centrală de Stat 
din București și Biblioteca Na
țională din Teheran. Sint men
ționate, de asemenea, vizite re
ciproce de specialiști în diferi
te domenii ale cercetării știin
țifice, colaborare în domeniile

televiziunii și presei, schimburi 
de echipe și material sportiv 
etc.

După semnarea Programului, 
Vasile Gliga, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe și 
Soltan H. V. Sanandaji, amba
sadorul Iranului la București, 
și-au exprimat în scurte cuvin- 
tări satisfacția pentru dezvolta
rea continuă a relațiilor româ- 
no-iraniene și convingerea că 
prezentul Program va contribui 
și mai mult la cunoașterea va
lorilor artistice și culturale cre
ate de popoarele celor două 
țari.

(Agerpres)

z-

© Guvernele R. P. Mongole 
și Italiei au hotărît să stabi
lească relații diplomatice intre 
cele două țări și să facă schimb 
de reprezentante la rangul de 
ambasade — anunță agenția 
Mont a me.

© Guvernul american a co
municat autorităților unui nu
măr de 150 districte școlare 
sudice că le va intenta proces 
dacă nu vor grăbi dcspgreea- 
rea rasia'ă a școlilor. Terme
nul acordat de guvern acestor 
districte pentru a se conforma 
planului f-"-’ral de lichidare a 
segregației in școli este de o 
ssr-'xm;nă

Prima conferință a
din statele europene membre

PARIS 27. — Corespondentul 
Agerpres, Al. Gheorghiu, trans
mite : La Paris s-au încheiat 
lucrările primei conferințe a 
miniștrilor științei din statele 
europene membre ale UNESCO, 
la care au participat delegații 
din 30 de țări. Delegația Re
publicii Socialiste România a 
fost condusă de prof. Gheor
ghe Buzdugan, președintele 
Consiliului Național al Cercetă
rii Științifice, care a fost ales, 
vicepreședinte al conferinței și 
a prezidat lucrările comisiei 
a treia. Ca observatori au par
ticipat reprezentanți ai unor 
state neeuropene membre ale 
UNESCO, trimiși ai secretaru
lui general al O.N.U., reprezen
tanți ai unor organizații inter
naționale, ai agențiilor specia
lizate din sistemul O.N.U.. pre
cum și ai unor organizații gu
vernamentale Și neguverna
mentale. Conferința a dezbătut 
timp de o săptămină, pe comi
sii. patru grupe de probleme 
inportante: selecția, formarea 
și utilizarea oamenilor de știin
ță și a inginerilor; determi
narea priorității în cercetarea 
științifică în funcție dc obiec
tivele naționale ale dezvoltării 
economice, sociale și culturale;

aspectele naționale ale cercetă
rii fundamentale; cooperarea 
europeană în domeniul cerce
tării fundamentale.

România a avut o contribu
ție de seamă la organizarea și 
succesul acestei importante con
ferințe a miniștrilor științei din 
țările Europei. După cum se 
știe, România a fost) inițiatoa- 
rea unei asemenea conferințe, 
pronunțîndu-se în acest sens la 
cea de-a 14-a sesiune a Confe
rinței generale a UNESCO, din 
anul 1966. România a găzduit, 
in luna aprilie 1968, o reu
niune a unor experți însărci
nați cu pregătirea ordinii dc zi 
și a documentelor de lucru ale 
conferinței. Prin specialiștii ca
re au participat la reuniunea 
pregătitoare, România a con- 
tribut activ la elaborarea docu
mentului principal al confe
rinței — „Politica științei in 
țările europene membre ale 
UNESCO11. La propunerea Ro
mâniei, conferința și-a dat a- 
sentimentul ca printre proble
mele pe care UNESCO le va 
studia să se afle și aceea a 
posibilității elaborării de acor
duri internaționale privind co
operarea în domeniul cercetă
rii științifice în Europa.

acestei conferințeȚinerea 
miniștrilor științei din țările 
Europei membre alo UNESCO 
a însemnat o contribuție im
portantă pentru realizarea unui 
climat de pace, do securitate 
și cooperare internațională în 
Europa, pentru care România 
militează activ.

de ani de la semnarea

Cuvîntarea rostită de ministrul afacerilor externe al României. Corneliu 
Mănescu, în cadrul sesiunii comemorative de la San Francisco

3 Vineri, la Budapesta au luat sfirșit lucrările sesiunii 
de vară a Adunării dc Stat a R. P. Ungare. In cadrul dez
baterilor din ultima zi a sesiunii, a luat cuvîntul, printre 
alții. Degen Imre, președintele Oficiului național al apelor, 
care a prezentat in fața deputaților un raport asupra situa
ției inundațiilor din țară. Adunarea dc stat a adoptat pro
iectul dc lege privind executarea bugetului pc anul 1969.

• Luînd cuvîntul cu prile- 
pul inaugurării unui colegiu 
din Sunningdale, in apropiere 
de Londra, primul ministru al 
Marii Britanii, Edward Heath, 
a anunțat că noul guvern con
servator va reduce numărul 
posturilor în toate departamen
tele și agențiile guvernamenta
le in scopul efectuării unor e- 
conomii bugetare.

Pe de altă parte, surse ofi
ciale au anunțat că guvernul 
intcnfjțpnează să adopte măsuri 
pentru stimularea aotivtății e- 
conomice.

ge proiectul de buget prezentat 
de guvernul primului ministru, 
Suleyman Demirel. tn rindurile 
deputaților excluși se află cinci 
foști miniștri. Ca urmare a a- 
cestei hotărîri, majoritatea deți
nută de Partidul justiției 
Parlamentul turc, alcătuit 
450 de deputați, s-a redus de la 
262 la 236 mandate.

în 
din

O Senatul american a apro
bat un amendament propus de 
senatorul Jacob Javits (repu
blican), prin care este reafir
mat dreptul constituțional al 
Congresului dc a declara răz
boi și dc a dispune de forțele 
armate ale țării. Țelul prezent 
tării acestui document de către 
Javits a fost de a neutraliza 
un amendament propus recent 
de senatorul Robert Byrd (de
mocrat) și adoptat de Senat, pe 
care Javits, Fulbright și alți 
senatori l-au considerat că re
prezintă un „cec în alb“ oferit 
șefului statului.

© Consiliul disciplinar al 
Partidului justiției, de quvernă- 
mînt, din Turcia, a exclus in u- 
nanimitate 26 de deputați care 
au votat alături de opoziție în 
Iunj februarie, pentru a respin-

SAN FRANCISCO 27. — Corespondentul Agerpres, C. 
Alexandroaic, transmite : Vineri după-amiază, reprezentanți 
ai statelor membre ale O.N.U. s-au întrunit, in 
cadrul miei sesiuni comemorative, in aceeași sală unde acum 
25 de ani a fost semnată Carta Națiunilor Unite. întruni
rea, a constituit un prilej de reafirmare a atașamentului 
statelor față de viabilitatea și actualitatea principiilor Car
tei, dc necesitatea aplicării lor dc către toate statele, mari 
și mici, in practica relațiilor internaționale. Nota dominantă 
a tuturor discursurilor a constituit-o dorința de a nu mai 
repeta greșelile trecutului și de a se încerca concentrarea 
eforturilor tuturor statelor pentru asigurarea unui viitor 
luminos comunității internaționale prin dezarmare, decolo
nizare, dezvoltare și cooperare internațională.

In cuvintarea sa, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor 
externe al R. S. România, du
pă ce a evocat împrejurările 
istorice in care a fost elaborată 
Carta Organizației Națiunilor 
Unite, a subliniat că in acest 
document și-a găsit oglindirea 
țolul suprem al popoarelori 
izbăvirea generațiilor viitoare 
dc flagelul războiului, iar fon
datorii O.N.U. au încredințat 
acestei organizații misiunea no
bilă dc a menține pacea și sc- 
ourilatca internațională, dc a 
promova dezvoltarea unor rela
ții prietenești și colaborarea in
tre state, de a fi un for de ar
monizare a eforturilor națiu
nilor lumii pentru atingerea, a- 
cestor scopuri.

Bilanțul împlinirilor Națiuni
lor Unite dovedește in mod 
convingător că măsura succe
sului in activitatea organiza
ției este dată dc capacitatea 
ei dc a acționa pentru trans
punerea în viață a acestor sco
puri, de a contribui la realiza
rea unei colaborări rodnice în
tre state independente și suve
rane, în condiții dc deplină e- 
galitatc și respect reciproc.

Constituie insă o realitate 
faptul — a spus în continuare 
ministrul afacerilor externe al 
României — că deși a trecut 
un sfert dc veac de la termi
narea războiului mondial, în 
lume mai persistă încă nume
roase probleme nerezolvate. In 
diferite părți ale globului, răz
boiul provoacă încă mari sufe
rințe unor popoare; cursa înar
mărilor a luat proporții uriașe; 
dominația colonială, în varia
tele ei forme, nu a fost lichi
dată pretutindeni, iar starea de 
subdezvoltare predomină încă 
în vaste zone ale globului pă- 
mîntesc.

Ca rezultat al extinderii ac
țiunilor militare. în Indochina 
războiul provoacă mari pier
deri de vieți omenești și uriașe 
pagube materiale. Intereseje 
păcii și securității internațio
nale cer în mod imperios să se 
pună capăt războiului dus îm
potriva popoarelor din Indochi
na. să se permită popoarelor 
vietnamez, laoțian și cambod
gian să-și rezolve singure pro
blemele. fără nici un amestec 
dinafară, conform dorinței și 
intereselor lor. De asemenea,

este necesar să se lichideze cit 
mai grabnic conflictul din O- 
rientul Apropiat, pe baze poli
tice pașnice, prin aplicarea re
zoluției Consiliului de Securi
tate al O.N.U. din 22 noiem
brie 1967.

Cel mai înalt omagiu pe ca
re îl putem aduce în acest an 
jubiliar Organizației Națiunilor 
Unite — a subliniat ministrul 
român — ii constituie lichida
rea conflictelor din Indochina 
și Orientul Apropiat. respecta
rea cu strictețe a principiilor 
înscrise în Cartă, intensificarea 
eforturilor tuturor statelor pen
tru înlăturarea politicii dc for
ță. dominație și agresiune, pen
tru lichidarea oricăror forme 
de dependență colonială sau 
ncocoionială, statornicirea unor 
relații de colaborare echitabilă 
intre toate statele, pentru de
pășirea decalajelor existente, 
sprijinirea eforturilor țărilor in 
curs dc dezvoltare, pentru asi
gurarea condițiilor necesare în
floririi și bunăstării fiecărei 
națiuni. Aceasta impune, dc a- 
semenea, să se acționeze în mo
dul col mai hotărît. de către 
toate statele lumii, pină nu este 
prea tirziu pentru a se pune 
capăt înarmărilor, pentru rea
lizarea dezarmării generale și, 
in primul rind, a celei nu
cleare.

Vorbind despre normele fun
damentale înscrise in Carta 
O.N.U.. C. Mănescu a arătat 
că printre acestea la loc dc 
frunte se situează respectarea 
suveranității și independenței 
naționale, egalitatea în drep
turi. neamestecul in treburile 
interne ale altor state, nere- 
curgerea la forță sau la ame
nințarea cu forța, reglementa
rea prin mijloace pașnice a di
ferendelor, dreptul popoarelor 
dc a-și hotărî singure soarta.

Organizației Națiunilor Unite 
ii revine un rol important în 
lupta pentru destinderea inter
națională. pentru menținerea 
păcii și securității internațio
nale. pentru soluționarea paș
nică a oroblemelor litigioase 
și dezvoltarea cooperării între 
state. România se pronunță 
consecvent pentru întărirea și 
creșterea eficacității activității 
O.N.U. pe baza principiilor 
Cartei, susține neabătut înfăp
tuirea universalității acestei or-'

ganizații și restabi#.rea dreptu
rilor legitime ale R. P. Chine
ze, maro putere mondială, sa 
pronunță pentru admiterea ce
lor două state germane și a al
tor țări in O.N.U. Arătînd câ 
țara noastră pune in centrul 
politicii sale externe relațiile 
dc prietenie și colaborare cu 
toate statele socialiste, C. Mă- 
nescu, a subliniat că România, 
totodată, promovează cons< - 
vent o politică activă de lăr
gire a colaborării cu toate sta-*, 
tele lumii, indiferent de orin« 
duirca lor socială, participa ac* 
tiv la dezbaterea marifOr pro*1 
blcme ale vieții internaționale^ 
la eforturile in direcția install* 
rării unui climat de destinde* 
re, înțelegere și cooperare în 
Europa și în lumea întreagă,

O expresie a contribuției Roț i 
mâniei la cauza păcii, securit I 
tății, colaborării și înțelegerii 
intre popoare, o recunoaștere a 
rolului pe care țările socialisto 
îl joacă în lumea contempo
rană a constituit-o și alet'< r< a 
unui reprezentant al țării noas
tre in înalta funcție de pre
ședinte a! unei Adunări Gene
rale a O.N.U.

Republica Socialistă România 
— a spus in încheiere ministrul 
Corneliu Mănescu — participă 
cu încredere și interes la ac* 
tivitatejj Organizației Națiuni* 
lor Unite și a organismelor salof 
specializate, fiind convinsă cM 
acestora le revine un rol re* 
marcabil în sprijinirea efortu». 
rilor de progres și prosperita* 
te ale tuturor popoarelor. îni 
nobila operă de adîncire a co« 
operării intre națiuni, de fău
rire a unei lumi a păcii și în
crederii între stat#»

O

In discursul său secretarul 
general al Organizației Națiu
nilor Unite, U Thant, a lansat) 
un apel la pace in întreaga lu
me. la înțelegere și reconcîț. 
Here, la colaborare, eliminarea/' 
războaielor și întărirea O.N.LL^ 
spunînd i „Doresc restaurarea; 
păcii în devastata Indochinăț 
o pace justă și durabilă în O* 
rientul Apropiat. în conformi* 
tate cu rezoluțiile O.N.U., pre
cum și participarea în viitorul 
cit mai apropiat a Republicii 
Populare Chineze la activitatea 
acestei organizații mondiale**

Au mai luat cuvîntul Iacovf 
Malik, adjunct al ministrului- 
afacerilor externe și reprezervf1 
tant permanent al U.R.S.S. la’ i 
O.N.U., Ahmed Ould Tavaț' 
(Mauritania). reprezentantul 
grupului țărilor africane pa 
luna iunie, Aquilion e Boyd 
(Panama), reprezentantul gru
pului latino-american, Charles 
Yost. reprezentant permanent! 
al S.U.A. îa O.N.U., Amintoro 
Fanfani, președintele senatului 
italian și Ioseph Alioto. prima
rul orașului San Francisco.

i
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© Nava din papirus „RA-2" 
exploratorului norvegian Thora - .

Heyerdahl se află în prezent 
la 300 de mile de Insulele Bar
bados. Ea a parcurs cu 300 de 
mile mai mult decît „RA-1“, 
care în urmă cu un an și-a 
încheiat cursa la 600 mile est 
de insulele amintite.

© Abdel Moneim El-Rifai, viceprcmier și ministru dc externe al Iordaniei, a început 
o serie de consultări cu liderii tuturor formațiunilor politice,” care, după aprecierile observato
rilor politici, ar putea duce la formarea unui nou guvern iordanian — relatează agenția UPI, 
citind surse oficiale de la Amman. Intr-o declarație făcută corespondentului agenției France 
Presse, Abdel Moneim El-Rifai a precizat că rezultatele pozitive sau negative ale acestor con
sultări, desfășurate in prezența unor membri ai cabinetului premierului Bahjat El-Talhouni 
vor putea fi cunoscute abia duminică.

• Guvernul austriac nu 
intenționează Să demisioneze 
și nici să organizeze alegeri 
generale în urma hotărîrii 
Curții Supreme de a anula, 
în trei circumscripții electo
rale vieneze, rezultatele scru
tinului general, desfășurat la 
1 martie a. c., apreciate ca 
neconstituționale, a declarat 
vineri cancelarul Bruno Krc- 
isky in cadrul unei conferin
țe de presă organizate la 
Viena. In cele trei circum
scripții, care grupează peste 
470 000 alegători, vor fi orga
nizate alegeri parțiale, a pre
cizat cancelarul austriac.
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• La Moscova a fost încheiat 
primul acord comercial dintre 
U.R.S.S. și Costa Rica. Conco
mitent, s-a hotărît înființarea 
la San Jose a unei reprezen
tanțe comerciale sovietice și a 
unei reprezentanțe comerciale 
costaricane la Moscova.

© Recent s-au desfășurat la 
Reims Zilele franco-româno-bel- 
giene de reumatologie. Delegația 
română a fost compusă din 
prof. dr. P. Balmuș și dr. Remus 
Neslor. Comunicările prezenta
te de membrii delegației româ
ne au fbsl mult apreciate de 
participantă Cei doi oameni de 
știință români au iost aleși 
membri de onoare ai Societății 
franceze de reumatologie.

Seară muzicală 
românească
organizată 

de televiziunea

ro- 
de-

franceză
PARIS 27 — Corespondentul 

Agerpres Alexandru Gheorghiu 
transmite : Radiodifuziunea fran
ceză a organizat vineri o seară 
muzicală românească cu public, 
ce a lost retransmisă in direct 
de postul France Musique. la 
marele Auditorium al Palatului 
radiodituzunii franceze, decorat 
cu steaguri românești, au iost 
prezenli la această manifestare 
peste 1 500 de spectatori care 
au aplaudat in numeroase rin- 
duri creațiile muzicienilor 
mâni. Succesul repurtat a
pășit semnificația unei reușita 
artistice de mare valoare, trans- 
iormîndu-se intr-o călduroasă 
manifestare a prieteniei tran- 
co-române. In prima parte a pro
gramului, cunoscutul etnograf 
Marcel Cellier a lacul o reușită 
demonstrație de muzică iolclo. 
rică românească la diferite in
strumente populare din lara 
noastră insolită de proiectil de 
diapozitive in color din diferite 
regiuni ale tării; in partea a i 
doua a fost transmisă Sonata• 
pentru vioară și pian numărul' 
3 în Ja minor de George Enescu • 
și o selecție de dansuri popa- i 
tare românești de Bella Bartok. -
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„Cosmos-35r

--------------------------------------------------------■------------- R,----------------------------------------------------------------------------- --

Tiparul — întreprinderea poligrafică Hunedoara. Subunitatea Petroșani

MOSCOVA 27 (Agerpres). —i 
Agenția TASS anunța că în U* 
niunea Sovietică a fost plasat 
simbătă pe o orbită circumle* 
restră un nou satelit — „Cos- 
mos-351". La bordul satelitului 
se află aparatura științifica des
tinată cercetării spațiului cos
mic în conformitate cu progra
mul anunțat anterior.
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