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Semănatul porumbului in județul Dolj VIE EFUMSCENIA
PE ȘANTIERELE

cinteial 
tineretului

PATRIOTICE

LUCRĂRILE SESIUNII
MARII ADUNARI NAȚIONALE

SEMĂNĂTORILE LUCREAZĂ
din plin, cu Întreaga

CAPACITATE
Pentru că luna aprilie a fost 

bogată în ploi și în temperaturi 
scăzute, agricultorii doljeni s-au 
văzut nevoiți să aștepte cam 
multe zile pînă să poată folosi 
toate forțele la semănat. De o 
săptămână însă, odată cu în
dreptarea timpului, ritmul de lu
cru a fost intensificat. Și astfel, 
in fiecare zi, cota procentului de 
realizare a marcat creșteri a- 
preciabile. în dimineața lui 29 
aprilie a.c., în fața semănăto
rilor se mai afla un front de 
lucru echivalînd cu mai puțin 
de o treime din cele 128 000 ha 
planificate a fi însămînțate cu 
porumb boabe.

La C.A.P. „Viața nouă" din 
Poiana Mare, la data amintită, 
Întreaga suprafață de porumb 
de 700 ha, era însămînțată de 
cîteva zile. Pe parcelele semă
nate in prima perioadă, plante
le au și răsărit, trasînd perfecte 
linii paralele pe tabla netedă a 
pămîntului bine pregătit. La or
dinea zilei se află acum înche
ierea însămînțării sȚTiei (meca
nizatorii Ștefan Stăn’uș și Nico
lae Sfetcu lucrau la ultimele 30 
ha, din totalul planificat de 200 
ha), întreținerea culturii de sfe
clă și declanșarea primei ploi 
artificiale pe culturile de grîu și 
sfeclă de zahăr. Cum s-au obți
nut aceste rezultate foarte 
bune ? „Condițiile noi de retri
buire in care se lucrează din 
această primăvară, au contri
buit în- mod hotărî tor la 
mobilizarea cooperatorilor și 
mecanizatorilor — ne răspunde 
tov. Marin Sande, inginerul-șef 
al unității. în cele trei ferme 
vegetale pe care le avem s-au 
repartizat în mod echitabil 
tractoarele și celelalte mașini 
și utilaje aferente. S-a hotărît 
ca plata sumei să se facă prin 
aplicarea acordului global la 
1 000 lei venituri, individual, pe 
membru cooperator. în cazul 
porumbului, retribuția este de 
200 lei la cel irigat și de 250 lei 
la cel neirigat. Fiecare coopera
tor va fi interesat deci să pres
teze lucrări bune care să con
ducă la obținerea unor produc
ții cit mai mari. în ceea ce pri
vește aplicarea udărilor (620 ha 
porumb le avem irigate) se va 
lucra pe echipe pentru a se 
asigura operativitatea necesară. 
Aceasta va spori și mai mult 
exigența membrilor echipei 
pentru realizarea unei lucrări ca 
la carte". Considerente identice, 
plus buna organizare a muncii, 
funcționarea fără opriri a tutu
ror tractoarelor și semănători
lor, au permis încheierea însă- 
mînțărilor in toate unitățile ” 
raza de activitate a S.M.A.
iana Mare.

Cooperatorii din Afumați 
aveau de însămînțat 150

din
Po-

mai 
ha,

Lecția de română

de comandă"
Dincolo de silueta masivă a 

modernei Școli generale de 70. 
ani din comuna Dărmănești, ju
dețul Bacău, pe aleea din plăci 
de beton ce șerpuiește pînă sus 
pe colină, pașii deșteaptă un 
ecou scurt, pierdut repede m 
niște movile proaspete de pă- 
mint — semne ale viitoarelor 
construcții destinate desfășurării 
procesului de învățămînt din a- 
ceastă comună de munte.

— Aici se va înălța noua sala 
de sport, mai încolo o grădi
nă botanică, iar vizavi teatrul 
de vară — îmi explică însoțito
rul meu, tînărul director ad
junct al școlii, Alexandru Arde- 
leanu — și mîna lui întinsă de
senează pentru o clipă profilul 
editoarelor obiective didactice ce 
re vor alinia, pînă în toamnă, 
impunătoarei clădiri din vecină- 
t-te.

— Dacă ați fi venit în urmă 
c:i un an și jumătate, intervine 
și profesorul Vasile Alexa, direc
torul școlii, v-am fi vorbit poa
te în aceeași termeni și despre 
școala pe care o vedeți domimnd 
satul. Cu atît mai mult, cu (*t 
pe atunci ca nu exista decit în 
jorma unui proiect de școală cu 
im singur nivel și palm săli de 
c:asă. Acum, însă... 

după ce realizaseră 600 ha. La 
ferma vegetală nr. 2 condusă 
de ing. Chiriachița Constanti- 
nescu tarlaua pe care mai tre
buia așezată sămînța, scădea 
văzînd cu ochii. „Pentru miine 
ne mai rămîn cel mult 20 ha — 
treabă de o jumătate de zi pen
tru două semănători. Avem

pe acum condițiile

colocviului național

Partidul Comunist Român

Ieri, in Capitală, s-au deschis lucrările

Tfwii;oara. Un nou hotel își
profilează silueta.

se 
cu 
de

Acum, în stingă noastră 
înalță un modern edificiu 
trei nivele, douăsprezece săli 
clasă, trei cabinete speciale do
tate cu aparatură adecvată, mai 
mult de o duzină de alte încă
peri cu diverse destinații.

— Întîi trebuie să vedeți „Sa
la audio-vizuală“ — cad amîndoi 
de acord și, pe neașteptate, sînt 
invitat să trec pragul unei încă
peri cufundate în întuneric. Pri
ma impresie : sînt într-o sală de 
proiecție. Pe ecranul cinemato
grafic din fund, de altfel, recu
nosc o scenă din filmul „Răscoa
la". îi lipsește, însă, sonorul. în 
locul lui, o voce din sală comen
tează secvențele.

Peste un minut, fișîitul pelicu
lei oprite în aparatul de proiec
ție, lumina reaprinsă, storurile 
ridicate printr-o simplă mane
vră de buton de la un pupitru 
de comandă, instalat lingă cate
dră, (intrasem, așadar, la o oră 
de clasă!), emoția profesoarei 
trezind use pe neașteptate cu 
oaspeți, sînt-toate-pe find trepte
le pe care revin din surpriza 
inițială. Nu pentru multă vreme,

N. ROȘU

(Ctnli.iiLT.e în pag a ll-a) 

tot terenul pregătit din timp. 
Cind am văzut vremea asta 
schimbătoare, am profitat de 
fiecare ceas prielnic și mecani
zatorii au lucrat pînă noaptea

OCTAVIAN MILEA

(Continuare în pag. a Il-a)

in zilele de 28 și 29 aprilie 
a avut loc SESIUNEA ȘTIIN
ȚIFICA A ACADEMIEI DE 
ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI 
SILVICE consacrată semi
centenarului Partidului Co
munist Rotmân, Ia care au 
participat membri ai Acade
miei, cercetători din institute 
și stațiuni experimentale, ca
dre didactice din invăță- 
mîntul agricol superior, spe
cialiști din instituții centrale 
și unități agricole și silvice 
de producție.

La sesiune au fost prezen
tate referate și comunicări 
care au abordat rezultate și 
preocupări ale științei agri
cole și silvice pentru rezol
varea problemelor majore 
privind creșterea potențialu
lui de producție al agricultu
rii și silviculturii, folosirea 
rațională a solurilor, amelio
rarea plantelor și animale
lor, exploatarea terenurilor 
irigate și a sistemelor ame
liorative.

In încheierea lucrărilor, 
participanții au adoptat o te
legramă, adresată Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

experiență băimăreană care își 
cere dreptul la generalizare

CLUBUL TINERETULUI
O

Asistăm în ultimul timp la afir
marea unor preocupări organiza
torice adesea cristalizate în mod 
fericit prin constituirea ambian
ței specifice, tinerești, elevate, 
propice educației multilaterale a 
tinerilor. La Congresul al IX-lea 
al U.T.C. se și remarca, de alt
fel, necesitatea dezvoltării conti
nue a gamei de modalități și 
forme consacrate acestui scop, a 
lărgirii capacității lor de cuprin
dere, pentru îmbogățirea perma
nentă a orizontului politico-ideo
logic și de cultură al masei de 
tineri. Răspunzînd, în acest sens, 
unor cerințe și sugestii venite din 
mijlocul uteciștilor, „Clubul ti-

CORIOLAN VOINEA,
prim-secretar 

al Comitetului județean 
Prahova al U.T.C.

uteciștii din județul

Așa cum ne-am obișnuit, acti
vitatea pe șantierele de muncă 
voluntar-patriotică păstrează 
prin tradiție un caracter de con
tinuitate, de permanență, ea des- 
fășurîndu-se în tot cursul anu
lui. Cu gîndul la angajamentele 
asumate în acest an în această 
direcție, uteciștii din județul 
Prahova au căutat să valorifice 
încă de r. ___
prielnice pentru a înscrie în a- 
genda rezultatelor performanțe 
la nivelul celor care i-au con
sacrat, an de an, printre organi
zațiile județene fruntașe. Am 
putea spune, tocmai pornind de 
la ceea ce am făcut pînă la a- 
ceastă dată că luna aprilie poate 
fi considerată ca lună de vîrf 
a acestui început de an. Și pen
tru a fi înțeles mai bine voi 
prezenta cîteva amănunte.

Luna aprilie a fost declarată, 
pentru toate organizațiile U.T.C. 
din județ „luna înfrumusețării 
întreprinderilor" și, totodată, 
„luna colectării metalelor vechi". 
Pînă în prezent au fost ex
pediate oțelâriilor 11 398 tone de 
fier vechi, acțiune în care s-au 
distins un mare număr de or
ganizații, cum sînt cele de la 
Uzina de utilaj chimic, U.M.M.R,

(Continuare în pag. a Il-a)

si mișcarea nemocr 
studențească"

Tradiție nouă a vieții noastre 
universitare, dezbaterile politi- 
co-ideologice antrenează un nu
măr tot mai mare de studenți 
care dovedesc preocupări sub
stanțiale privind investigarea 
științifică a faptelor și eveni
mentelor care se petrec în so
cietate. Manifestările de acest 
gen organizate în facultăți, insti
tute sau centre universitare, co
locviile naționale au relevat ati
tudinea activă a tineretului stu
dios față de fenomenele po
litice, ideologice, subliniind 
atașamentul profund față de pa
tria noastră și poporul român, 
adeziunea deplină a întregii stu- 
dențimi față de politica genera
lă a partidului și statului nostru. 
Organizat în condiții specifice, 
într-un moment în care națiu
nea noastră se pregătește să în- 
tîmpine semicentenarul partidu
lui, colocviul național „Partidul 
Comunist Român și mișcarea de
mocratică studențească" prileju- 

neretului” din Baia Mare oferă 
de două luni participanților la 
activitățile sale un ansamblu de 
acțiuni interesante, atrăgătoare. 
„De curînd înființat, clubul nos
tru — mărturisea ȘTEFAN BÎR- 
LE, directorul acestuia — și-a 
propus să devină mijlocul educa
tiv prin care tineretul să-și poată 
satisface pe deplin variatele pre
ocupări de informare, să dispună 
de posibilități materiale multi
ple în afirmarea și dezvoltarea 
pasiunilor și aptitudinilor tehni- 
co-științifice, culturale și artis
tice : un „univers” unde, ..la ei 
aca«ă“, să se întîlnească, să dis
cute, să-și organizeze singuri ac-

Lucrările celei de-a VI-,a 
sesiuni a actualei legislaturi 
a Marii Adunări Naționale au 
fost reluate joi dimineața în 
ședință plenară. în perioada 
de la ultima ședință plenară, 
comisiile permanente ale 
M.A.N. au examinat proiecte
le de legi care urmau să fie 
supuse dezbaterii.

Alături de deputății Marii 
Adunări Naționale, în sală se 
aflau numeroși invitați — 
conducători de instituții cen
trale și organizații obștești, 
activiști de partid și de stat, 
personalități ale vieții eco
nomice, științifice și cultura
le, ziariști.

Printre invitați se aflau, de 
asemenea, șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la Bucu
rești, precum și corespondenți 
ai presei străine.

La ora 9, întîmpinați cu pu
ternice aplauze, sosesc condu
cătorii partidului și statului, 
în loja din dreapta incintei au 
luat loc tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Emil Bodnaraș, 
Manea Mănescu, Paul Nicu- 
lescu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Virgil Trofin, Maxim Ber- 
ghianu, Florian Dănălache, 
Constantin Drăgân, Emil Dră- 
gănescu, Janos Fazekas, Petre 
Lupu, Dumitru Popa, Leonte 
Răutu, Vasile Vîlcu.

In loja din stingă se aflau 
membrii Consiliului de Stat.

Deschizînd ședința, pre
ședintele Marii Adunări Na
ționale, tovarășul Ștefan Voi- 
tec. a arătat că Biroul Marii 
Adunări Naționale propune la 
ordinea de zi următoarele :

— Proiectul de lege privind 
acordarea unor scutiri și re
duceri de impozit pe venituri
le realizate de gospodăriile a- 
gricole aparținind membrilor 
cooperativelor agricole de pro
ducție și producătorilor indi- 

i viduali;
— Proiectul de lege privind 

I organizarea și dezvoltarea ac- 
Z31MARILOR

SUCCESE

iește afirmarea unanimă a an
gajării plenare și responsabile a 
viitorilor specialiști cu pregătire 
superioară în efortul general

A VASILESCU

{Continuare în pag. a Il-a)(Continuare în pag. a II-a)

O invitație pentru timpul liber.

tivitățile, să se regăsească într-un 
cadru intim, plăcut și pentru 
ceasurile de divertisment, recrea
tive. Dar în egală măsură, am 
considerat că prin amenajarea lui, 
prin armonizarea diferitelor di
recții ale programului de lucru 
într-un ansamblu unitar de ac
țiuni și manifestări de o largă 
varietate, trebuie să oferim tot 
atîtea modele utile activității 
proprii a organizațiilor U.T.C. 
din întreprinderile, școlile, insti
tuțiile orașului Baia Mare“.

Care sînt detaliile unei aseme
nea concepții și experiențe de 
lucru ? Ar trebui să amintim mai 
întîi existența „centrului de do-

tivităților industriale, de prelu
crare a produselor agricole, 
construcții și prestări de ser
vicii în unitățile aparținînd 
consiliilor populare, coopera
ției agricole, meșteșugărești și 
de consuni ;

— Proiectul de lege pentru 
organizarea, administrarea și 
folosirea pajiștilor, loturilor 
zootehnice și semincere. pre
cum și a stațiunilor comunale 
de montă ;

— Proiectul de lege privind 
cantinele-restaurant pentru 
salariați.

Marea Adunare Națională a 
adoptat în unanimitate ordi
nea de zi propusă.

Deputatul Florea Dumitres
cu, ministrul finanțelor, a pre
zentat apoi expunerea comu
nă la proiectele de lege în-

In aceste zile de sfîrșit de a- 
prilie, pe platforma Combinatu
lui siderurgic din Galați se lu
crează intens, se obțin rezultate 
de răsunet în îndeplinirea an
gajamentelor luate în cinstea 
sărbătoririi semicentenarului 
creării P.C.R. La oțelărie, la 
furnale sau în laminoare apar 
noi inițiative menite să ducă la 
creșterea producției, cei 9 000 de 
tineri care activează aici și-au 
sporit eforturile pentru o mai 
bună folosire a timpului de 
lucru, pentru creșterea produc
tivității muncii. Cifrele sînt ex
trem de grăitoare. Colectivul de 
salariați de pe platformă s-a 
angajat ca pînă la 8 Mai să rea
lizeze peste plan o producție 
marfă de 33 milioane lei. Numai 
pînă în prezent s-a realizat o 
producție de 64 milioane lei. In
tr-o convorbire pe care o avem 
cu tovarășul Constantin Enescu, 
locțiitorul secretarului comitetu
lui de partid de pe platforma 
Combinatului, siderurgic, aflăm 
și alte date : furnaliștii se an
gajaseră să dea peste plan 9 000 
de tone fontă, dar au și reali
zat 19 076 tone, la aglomerate 
în loc de 14 000 tone s-au ob
ținut 17 230 tope, la tablă groasă 
în loc de 2 000 tone cit era cu
prins în angajament. 3 289 tone, 
la zgură granulată cu 4*747 tone 
mai mult, la oxigen tehnic an
gajamentul a fost depășit în 

ION CHIRIC

cumentare” unde tinerii pot con
sulta direct din rafturi presa coti
diană, saptămînale și periodice 
pentru tineret, social-politice, 
culturale, artistice, literare, 
precum și buletine de in
formare științifică, reviste de 
referate și recenzii, publicații din 
colecția „Progrese, direcții, ten
dințe”, aparițiile editoriale ale 
Centrului de cercetări pentru 
problemele tineretului. Este doar 
o posibilitate de a fi la curent 
cu viața politică, social-econo-

ION TRONAC
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scrise la primele două puncte 
ale ordinei de zi.

Raportul comisiilor perma
nente ale Marii Adunări Na
ționale asupra Proiectului de 
lege privind acordarea unor 
scutiri și reduceri de impozit 
pe veniturile realizate de gos
podăriile agricole aparținînd 
membrilor cooperativelor a- 
gricole de producție și produ
cătorilor individuali a fost 
prezentat de deputatul Aurel 
Vijoli, președintele Comisiei 
economico-financiare a M.A.N.

La discuția asupra acestui 
proiect de lege au luat cuvîn- 
tul deputății Ion Sîrbu, prim- 
secretar al Comitetului jude
țean Buzău al P.C.R., preșe
dintele Consiliului popular ju
dețean, Antoniu Komiveș, 
președintele Cooperativei a- 
gricole de producție din co

r
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LEGE PRIVIND
CANTINELE ■ RESTAURANT

PENTRU SALARIAȚI

Președintele Consiliului de Stat,
Nicolae Ceaușescu, 

va face o vizită oficială
în Finlanda

I
I
i

La invitația președintelui 
Republicii Finlanda. Urho 
Kekkonen, președintele Con
siliului de Stat ăl Republicii 
Socialiste România. Nicolae 

CONȘTIINȚA
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LIBERTĂȚII
Există o tipologie a tînărului de astăzi, poate fi oare 

definită prin cîteva trăsături caracteristice ? Sînt deosebite < ’ 
mentalitatea și modul de a gîndi și a acționa al generațiilor S 
actuale de tineri fața de cele ale predecesorilor ? Ca scrii- 
tor, ca cetățean, ca amator de artă și deci și ca cititor. îmi < J 
pun involuntar aceste întrebări ori de cîfe ori prin cuvîntul S 
tipărit sau direct iau contact cu Cei pe care, cu uh termen < ► 
plin de semnificații, ne-am obișnuit sâ îi numim „făuritorii 
realităților noi, de astăzi". Eu însumi, îmi place să cred, < ► 
sînt unul dintre-ei, și atunci ce deosebire există între ima- <► 
ginea mea de acum, între mine cel de acum și posibila 
imagine a mea și a existenței mele de acum cîteva decenii ? < ► 
La masa mea de scris realizez un sentiment deplin de < £ 
securitate. Ceea ce scriu și gîndesc, se difuzează. Tot .ceea 
ce simt nevoia să comentez vede lumina tiparjjluk Am, 
desigur, o senzație — ușor ciudată — de împlinire chiar 
cînd doar am început să înfăptuiesc ceva : întrevăd posi- v 
bilitatea realizării. Această ciudată stare, tot scriitorii au S 
numit-o de cîteva secole, libertate de creație. Care ar fi < ► 
fost psihologia mea, modul meu de a gîndi în absența aces- < J- 
tei dulci și atît de oprimate, de-a. lungul secolelor, stări a 
sufletului? Nici nu îndrăznesc a gîndi. _ S

Dar oare ceea ce vedem zilnic sub ochii noștri ar fi avut 
contur în absența acestei extraordinare posibilități de a te 
manifesta nestînjenit, stăpîn pe propriile tale opțiuni și gîn- 
duri, într-o societate care îți acceptă plin de bunăvoință 
toate eforturile spre prosperitatea ta și implicit a ei ? Trăim i, 
într-o țară în care individul se confundă cu societatea, în- < ► 
tr-un stat în care fraudularea propriei conștiințe atentează 
la acea libertate generală de creație de care beneficiem 
cu toți, de la strungar la scriitor, de la elev la om politic. J ► 
De aceea mi se pare a fi caracteristic pentru omul tînâr 
ca și pentru cel matur de astăzi tocmai o Irăsătură legată 
de acest fenomen și imprimată de el : conștiința libertății de 
creație. Numai în cadrele fixate de existența ei am putut 
transforma radical o țară care pînă acum douăzeci și cinci 
de ani trecea printre cele subdezvoltate. Esențială rămîne 
această trăsătură mai ales în condițiile extraordinarului 
avînt tehnic și cultural al zilelor noastre imprimat de un S 
mare efort colectiv, dar și de o constantă și înțeleaptă > 
politică a Partidului nostru. ,

Specific pentru societatea noastră este menținerea con- 
stantâ a stării de efervescența, de emulație creatoare, pe 
care nu o poete întreține permanent decît existenta ere- < * 
dintei în posibilitatea manifestării plenare a individului în 
cadrul societății. Și atunci, oare, nu diferim noi, din acest 
punct de vedere, de toate generațiile anterioare ? Distanta 
între noi și ele este firesc distanta între aspirație și reali- S 
zare. între intenție și înfăptuire. Iar strălucirea și împlinirea J 
calitativ superioară a acestor asoi-rafii datează de puțină 
vreme : dintr-o zi luminoasă de mai, de acum cinci decenii.

muna Pecica, județul Arad,' 
Marin Argint, președintele 
Uniunii județene a cooperati
velor agricole de producție- 
Ilfov, și Dumitru Dinișor, pre
ședintele Cooperativei agricole 
de producție din comuna 
Goicea Mare, județul Dolj.

Proiectul de lege a fost dis
cutat apoi pe articole și supus 
votului secret al deputaților.

Marea Adunare Națională a 
adoptat Legea privind acor
darea unor scutiri și reduceri 
de impozit pe veniturile reali
zate de gospodăriile agricole 
aparținînd membrilor coope
rativelor agricole de producție 
și producătorilor individuali.

(Agerpres)

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Ceaușescu, împreună cu soția 
sa. Elena Ceaușescu, va face 
o vizită oficială în Finlanda, 
între 29 iunie și 3 iulie 1971.

de GRIGORE ARBORE
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IN CINSTEA CELEI 
DE A 50-A ANI
VERSĂRI DE LA 

CREAREA PARTIDU
LUI COMUNIST RO
MÂN ÎN EDITURA 

POLITICA AU 
APĂRUT :

• VOLUNTARI ROMÂNI 
ÎN SPANIA — 1936—1939
Ti tu Georgescu

• DE LA REVOLUȚIO
NARII DEMOCRAȚI LA 
FĂURARII PARTIDULUI 
COMUNIST ROMÂN
Gh. I. Ioniță

• PENTRU FRONT 
POPULAR ANTIFASCIST 
ÎN ROMÂNIA. ORGANIZA
ȚII DEMOCRATICE DE 
MASĂ LEGALE CREATE, 
CONDUSE SAU AFLATE

SUB INFLUENȚA P.C.R. 
(1935—1938)
M. C. Stănescu

• MIȘCAREA MUNCITO
REASCĂ DIN ROMÂNIA 
IN ANII 1921—1924
Gh. Tuțui, A. Petrie

• FRONTUL UNIC MUN
CITORESC ÎN ROMÂNIA
Vasile G. Ionescu

• MIȘCAREA MUNCITO
REASCĂ DIN VALEA PRA
HOVEI 1SSO—1921

SESIUNE
DE COMUNICĂRI

ȘTIINȚIFICE
Sub semnul manifestărilor con

sacrate aniversării semicentenaru
lui Partidului Comunist Român, 
Institutul de arte plastice „Nico
lae Grigorescu" a organizat o se
siune de comunicări științifice, 
care s-a încheiat joi. Au fost a- 
bordate probleme ce au eviden
țiat caracterul creator al politi
cii Partidului Comunist Român, 
la toate dimensiunile vieții noas
tre sociale, politică deschizătoare 
de vaste orizonturi, în consens 
cu exigențele majore ale culturii.

Participant», profesori, stu
denția cercetători în domeniul 
istoriei și teoriei artei, artiști 
plastici, au adoptat textul unei 
telegrame adresate Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

'Va,

Ora marilor
succese

(Urmare din vag. T-a)

nP.C.R. și mișcarea democratică
studențească"

Lecția 
de română

SEMICENTENARUL 
PARTIDULUI COMUNIST 

ROMAN

NICOLAE CEAUȘESCU, 
simbol ol tinereții și ma
turității politice; Dan Mar
țian — Omagiu partidului ;

B MAI 1921—8 MAI 1971
N. Popescu-Doreanu — 

Însemnări din vremuri mai

A APĂRUT NR. 4 AL REVISTEI
„TÎNĂRUL LENINIST**

DIM SUMAR: 
vechi (manuscris inedit); 
Corîolan Drâaulescu — 
Angajarea politică a inte
lectualilor ; Tudor Dumitru 
— Memorabila întîlnire cu 
partidul; Ștefan Roll — Pu
bliciști nîijtanțr ;•*»*» — 
Trjf aenera?ii de comuniști ; 
* * • — Drumuri deschise 
personalității tinerilor.

Revista mai publică rubri
cile : PULSUL VIU AL CON-

STRUCTIEI SOCIALISTE - 
REZULTAT AL POLITICII 
PARTIDULUI ; FILOSOFIE 
$1 ȘTIINȚELE SOCIALE; 
DEZBATERILE T.L. ; HOTA- 
RÎRILE CONGRESULUI AL 
IX-IEA AL U.T.C. ÎN AC
ȚIUNE ; CARNET POLITIC ; 
ORIENTAREA PROFESIO
NALA — INTEGRARE SO
CIALA ; SOCIOLOGIA TI
NERETULUI.

proporție de 774.4 la sută, 
pieSe de schimb în proporție 
307.5 la sută etc.

— Succese însemnate au ob
ținut și constructorii, ne declară 
tov. Constantin Enescu. De altfel, 
Ia I.C.M.S G„ întreprindere că
reia acum cîteva zile i s-a de
cernat steagul roșu și diploma 
de întreprindere fruntașă pe 
ramură, rezultate remarcabile 
alcătuiesc o frumoasă tradiție. 
Colectivul de constructori de 
aici s-a angajat ca pînă la 
8 Mai să dea peste plan o pro
ducție de construcții montaj de 
5 milioane lei și a realizat pînă 
acum 17 milioane Iei, o produc
ție secundară industrială de 1.3 
milioane lei și a realizat 5,3 mi
lioane lei, confecții metalice de 
300 tone și au obținut 1 130 tone. 
Se angajaseră, de asemenea, 
să depășească planul de investi
ții cu 5 milioane Iei și l-au de
pășit cu 32,3 milioane lei.

O muncă asiduă s-a depus și 
pentru obținerea de economii, 
în care scop și organizațiile 
U.T.C. au inițiat multe acțiuni, 
au organizat și desfășurat dez
bateri, concursuri și olimpiade.

la 
de

au luat măsuri pentru mai buna 
folosire a materiilor prime. Re
zultatele sînt și ele pe măsura 
eforturilor : la prcpul de cost, 
în l*>c de 4 milioane Iei — cit 
prevedea angajamentul — s-au 
realizat economii în valoare de 
19,7 milioane Iei, la cocs meta
lurgic in loc de 2 000 tone s-au 
economisit 2197 tone, la cocs 
mărunt angajamentul a fost 
realizat. în proporție de 185 la 
sută. Cifre semnificative s-au 
înscris și la capitolul beneficii. 
Combinatul siderurgic se anga
jase să .realizeze în cinstea se
micentenarului beneficii în va
loare de 14 milioane lei și a re
alizat pînă ieri peste 17 milioane 
lei, iar I.C.M.S.G față de anga
jamentul de 4.5 milioane Iei a 
realizat 6 milioane lei. Depăși
rea angajamentelor continuă. Si- 
derurgiștii gălățeni se află la ora 
marilor succese.

(Urmare din pag. I-a)
constructiv de edificare a noii 
orînduiri, de dezvoltare multi
laterală a societății socialiste și 
realizarea plenară a personali
tății. Inițiată de Comitetul Exe
cutiv al U.A.S.R., această mani
festare are un caracter larg, cu
prinzător, fiind precedată de ac
țiuni similare organizate în fa
cultăți, institute și centre univer
sitare. în cadrul acestor dezba
teri numeroși studenți au pre
zentat comunicări sau au parti
cipat la discuții, remareîndu-se 
în general atît cunoașterea te
meinică a trecutului glorios de 
luptă revoluționară a poporului 
nostru și partidului comunist, a 
realităților României contempo
rane, cît și capacitatea studen
ților de a da o interpretare pro
prie, științifică fenomenelor in
vestigate, convingerea lor fer
mă că în întreaga sa existență 
partidul comunist și-a dăruit 
toate forțele pentru înfăptuirea

Vie efervescenta
(Urmare din pag. l-a)

CLUBUL I

I în curînd

(Urmare din pag. I-a) I pe ecrane
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producfie a studioului București

Ploiești, Combinatul petrochimic, 
Uzina Poiana Cîmpina.

Luna aprilie a fost de aseme
nea declarată „luna împăduriri
lor**, ținînd cont de anotimpul 
indicat acestor1 lucrări. Consem- 
nînd în acest sens împădurirea 
unei suprafețe de 54 ha și plan
tarea a 21 000 pomi fructiferi și 
ornamentali' vrem să subliniem 
în mod deosebit acțiunile desfă
șurate de tinerii din comunele 
Șoimari și Tîrgșor.

în agricultură aprilie este con
siderată ,,Iuna curățirii pășuni
lor*4 și amintind suprafața de 
5110 ha pe care s-au efectuat 
operațiile de îngrijire și între-

ținere am vrea să menționăm 
și aici numele evidențiaților — 
tinerii din comunele Cărbunești, 
Ceptura și Băltești.

Aș dori să subliniez că în a- 
cest interval uteciștii din Plo
iești au lucrat în orele consacra
te muncii voluntar-patriotice pe 
Șantierul tineretului de la parcul 
din vecinătatea sălii sportului 
(unde toate amenajările exte
rioare au fost făoute de ei), pre
cum și pe Șantierul tineretului 
din Parcul Bucov. Țin să preci
zez că valoarea totală a econo
miilor la lucrările de înfrumu
sețare și bună gospodărire a 
lucrărilor nefinanțate se cifrea
ză pînă acum la 31 milioane 
iei.

mică, științifică și culturală din 
țară și de peste hotare. Interesu
lui informațional mereu crescînd 
al tinerilor, clubul îi mai dă, 
și altfel de răspunsuri apelînd la 
o - întreagă suită de manifestări 
cu caracter de dezbatere. De 
pildă, în fiecare rjratra săptă
mînă sînt organizate reuniuni, cu a 
participarea unor invitați» — «o- I 
tivîști de partid și de stat, per
sonalități ale științei -oulluru,. 
ziariști — sub denumirea gene
rică „Lumea într-o lună — sin
teze de actualități", iar bilunar 
astfel de întîlniri-dezbatere sînt 
consacrate, în cadrul cercului 
„Contemporanii", discutării unor 
probleme, fenomene, preocupări 
ale tinereții și tineretului. Pentru 
edificare cităm temele cîtorva co
locvii care s-au desfășurat sau se 
vor desfășura în curînd > „însem
nătatea istorică a creării Partidu- -L 
Iui Comunist Român", „Bilanț și 
perspective maramureșene", „So- 8 
ciometria în educația juvenilă",.
„Spiritul de angajare a tinereftl- | 
Iui în societatea noastră", „Tine
retul și idealul moral". a

Ca o latură distinctă a progra- B 
mului de club se afirmă, păs- i 
trînd aceeași preocupare pentru 
asigurarea posibilității de infor- • 
mare în cadrul dialogului, al 
schimbului de opinii, activitatea 
cercurilor de cultură. „Prietenii 
filmului" dedică o suită de pro
iecții cunoașterii școlilor și cu
rentelor din cinematografia mon
dială, realizărilor cinematografiei 
românești. Cercul „Ritmuri" răs
punde interesului celor care do
resc să cunoască noi curente și 
interpreți de muzică ușoară, alte 
două cercuri au ca țel tainele mu
zicii simfonice, corale sau ale 
muzicii „pop". în sfîrșit, „Cafe
neaua literară" reunește periodic 
membrii cenaclului literar, orga
nizează întîlniri cu scriitori și ar
tiști plăsfa’ei, cu actori, medalioa- 
ne, seri și recitaluri de poezie, 
prezentarea noutăților literare.

Corelate tiituroi acestor mani
festări, cercurile practice — 
„cercul dramatic", „atelierul de 
operatorie", „clubul tinerilor in
gineri și tehnicieni", „cercul ti
nerilor inovatori", „cerc auto- 
teoretic", „cercul de culturism" 
— răspund interesului pentru în
sușirea,. formarea și dezvoltarea 
unor deprinderi, unor aptitudini 
variate.

Pe de altă parte, remarcabil în 
constituirea profilului de activi
tate a „clubului tineretului" este 
efortul pentru închegarea unor 
formații cultural-artistice proprii, 
:araf, formații de muzică ușoară, 
grupuri vocale, formații de dan- 
;uri populare și de dans mo- 
letn, care să participe la acțiuni 
mltural-artistice de amploare — 
:estivaîurî ale cîntecului, jocului 
ii portului maramureșean, serbări 
jopulare tradiționale.

în același timp, sălile clubului, 
imbianța lor de ținută, jocurile 
necanice etc. oferă periodic ca- 
Irul potrivit afirmării inițiativei 
ieearei organizații U.T.C. din în- 
reprinderile și școlile municipiu- 
ui.pentru desfășurarea unor reu- 
țiuni distractive, seri de dans, 
înd fantezia și priceperea orga- 
izâtorică sînt stimulate și anga- 
ite îritr-un adevărat concurs al 
alifății.
„Succesul de pînă acum al a- 

estei experiențe —- ne mărturi- 
ea ION DÎRJAN, secretar al Co- 
îitetuhu județean Maramureș al 
J.T.C. — cere eforturi continue 
er.tru înființarea, dună modelul 
ăhreerean. a noi „cluburi ale 
’■'Steiului" în orașele și comu- 
e*e județului. Desigur, propriile 
uȚosce ale organizațiilor U.T.C.

concursul întreprinderilor și 
i5Î’tuțiilor, sprijinul organelor 
>ca&» își vor snune cuvîntul. în 
șa fel îneît „clubul tineretului" 
i devină cît mai curînd, în cit 
iaî multe locuri, din proiect s» 

un inste’ vi*'h:î. 
ficlont al educației tineretului".
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I Scenariul și regia : MALVINA URSIANU.

ICu : George Motoi, Gyorgy Kovâcs, Cornel Coman, Alexandru Drăgan, 
Mihai Pălădescu, Ion Roxin, Silvia Ghelan, Silvia Popovici, Mihaela Ju-|

Ivara, Gilda Marinescu, Lucia Mureșan, Tanti Cocea, Virginica Roma-’ 
novschi, Ion Finteșteanu. ■

B Imaginea : Nicolae Girardi. Muzica : Richard Oschanitzky. I
Decoruri : arh. Nicolae Drăgan

I

Muzica : Richard Oschanitzky. |
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LUCREAZĂ DIN PLIN
(Urmare din pag. 1)

tirziu“. Densitatea care se rea- 
lizeazâ aici prin semănat, de 
68 000 boabe la unitatea de . su
prafață. ni s-a părUt insă prea 
mare, în.. cpȘȚpar-ație > cu numă
rul de 55—56 000 plante/ha care 
va rămîne în final. Cota de si
guranță de care ne vorbește 
președintele C.A.P., ing. Nico
lae Rașca, determinată de posi
bila existență a unor boabe ne- 
germinabile și a... ciorilor, este 
cam exagerată. Mâi ales că, 
deși majoritatea suprafeței va
fi irigată, .^Țbicidâț'eă -nil a fost 
aplicată pe nici iui hectar. Și la 
Poiana Mare se lucrează în ace
leași condiții dar densitatea (de 
55 000 plante/ha), a fost asigu
rată încă din semănat. Nu va 
mai fi deci nevoie = de o lucrare 
suplimentară pentru rărire.

O viteză zilnică de peste 20 
ha pe semănătoare realizează 
și mecanizatorii ce deservesc 
C.A.P. „16 Februarie" Segarcea. 
Cum suprafața planificată era 
mare, 880 ha$ s-a făcut uz de 
toate semănătorile existente, 4 
la număr, atît SPC-6 cît și 
2 SPC-2. Pentru a se asigura un 
front de lucru suficient la pre
gătirea terenului se lucrează în 
continuare^ intre orele 5 și 21. 
„Așa am reușit ca în mai puțin 
de o săptămînă să însămînțăm 
aproape 700 ha — ne spunea 
ing. Marin Olaru, președintele 
cooperativei. Intre cele două 
ferme vegetale a existat o ade-

vărată întrecere pentru însă- 
mințarea cît mai grabnică a po
rumbului. Viteza sporită nu _s-a 
realizat în detrimentul calității 
pentru că în permanență, noi, 

■ specialiștii am -eCectuat un con- 
țtrol Toarte e'xi^nt. Și apoi, 
*<chia» cooperatorii "nu- sînt indi- 
'■fereflți la calitatea semănatului.
La noi acordul global se aplică 
pe echipă și la tona de produs, 
în cadrul echipelor s-au strîns 
oameni cu gînduri asemănă
toare în a face o treabă bună 
și chibzuită. Pentru cei care nu 
se interesează în mod serios de 
soarta producției nu există loc".

în județul Dolj există însă și 
unități cu restanțe mai consis
tente, în marea lor majoritate 
determinate de condițiile mai 
vitrege de climă și sol. Pentru 
ca și în aceste cooperative se
mănatul să fie încheiat în pe
rioada optimă trebuie să se a- 
ducă tractoare și mașini în 
ajutor. După cum ne-a asigu
rat tov. ing. C. Gheonea, direc
tor general adjunct al Direcției 
agricole județene, acest lucru a 
și început să se facă (exemplu 
C.A.P. Unirea) și se va inten
sifica pe măsură ce unitățile în
vecinate termină sau avansează 
în executarea însămînțării. Rit
mul sporit care se impune nu 
trebuie însă, sub nici o formă, 
să facă loc rabatului de la ca
litate. Există mașini bune, me
canizatori pricepuți, care pot 
realiza finalul acestui important 
„act" al campaniei agricole în 
perimetrele stricte ale exigen
ței...

năzuințelor șl Idealurilor po
porului român. In prezența to
varășilor Dan Marțian, prim se
cretar al Comitetului Central al 
U.T.C., ministru pentru proble
mele tineretului, Mircea Malița, 
ministrul învățămîntului, a nu
meroși invitați, președintele 
Consiliului U.A.S.R., tovarășul 
Traian Ștefănescu a deschis ieri 
dimineață lucrările reuniunii na
ționale, la care participă studen
ții ce s-au distins în mod deose
bit cu prilejul colocviilor orga
nizate în centrele universitare.

De fapt, colocviul a început în 
preziua deschiderii oficiale, cînd 
studenții bucureșteni și colegii 
lor din celelalte centre univer
sitare au fost oaspeții Muzeului 
de istorie a partidului comunist, 
a mișcării revoluționare demo
cratice și. muncitorești din Ro
mânia. Convorbirile cu cercetă
tori ai muzeului, consultarea u- 
nor documente importante au a- 
dăugat noi argumente de natu
ră să ridice nivelul științific al 
colocviului. în cursul zilei de 
ieri au fost prezentate referatele: 
„Creșterea rolului conducător al 
P.C.R. în etapa de făurire a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate", „Crearea P.C.R. — 
cotitură istorică în dezvoltarea I 
luptei revoluționare a clasei 
muncitoare, a forțelor democra
tice și progresiste, pentru elibe
rarea socială și națională", 
„Frontul studențesc democrat și 
lupta studențimii progresiste din 
România, sub conducerea P.C.R. 
pentru înfăptuirea idealurilor de 
libertate națională și socială ale 
poporului român44, „Studenți co
muniști și socialiști în mișcările 
sociale din perioada 1921—1944 
și în lupta pentru victoria insu
recției armate de la 23 August 
1944", „Tradiții revoluționare de 
luptă ale partidului și poporului, 
realizările socialismului și per
spectivele dezvoltării țării — 
fundament al educației patrioti
ce a tineretului universitar", 
„Sporirea responsabilității socia
le a studenților în condițiile a- 
dîncirii democrației universita
re", „Statutul social-politic al 
studențimii din țara noastră", 
pe marginea cărora au avut loc 
ample dezbateri. Seara, Ia Ca
sa de cultură a studenților, for
mațiile artistice ale Centrului 
universitar București au prezen
tat un spectacol de gală. Lucră
rile coloaviului continuă azi.

(Urmare din pag. I-a) 
însă, fitndcă o nouă apăsare pe 
un buton ridică ecranul pe ca
re Miron Iuga pierea înghițit 
de furia gloatei, descoperind in 
perete un dreptunghi întunecat 
— o tablă deci, — pe care creta 
grafiase mai înainte numele au
torului „Răscoalei", principalele 
lui scrieri, datele biografice mai 
importante. Din nou cîteva ma
nevrări de butoane de la pupi
tru, — storurile coboară, iar pe 
tabla din sticlă mată, transfor
mată acum într-un ecran pentru 
epidiascop (!) apare fotografia 
lui Liviu Rebreanu, în timp ce, 
de pe banda de magnetofon, co
cea emoționată a soției scriitoru
lui evocă anii în care romancie
rul se documenta pentru romani

După lecție, ingeniosul autor 
al „pupitrului de comandă" — 
care nu-i altul decît profesorul 
de matematici, Alexandru Arde- 
leanu — îmi demonstrează din 
nou virtuțile acestei instalații pe 
care a realizat-o exclusiv cu mij
loace locale. Puțin jenat, îmi a- 
rată apoi palmele pline de bătă
turi, neuitind să aducă vor
ba și de viitoarele ambiții: 
punerea la punct a unui proce
deu de proiectare a imaginii mi
croscopice pe ecranul de sticlă, 
realizarea unei instalații care să 
permită teletranslația în ambele 
sensuri a imaginii de epidias
cop... Apoi, cu o voce care nu 
trădează de loc importanța celor 
comunicate, " ‘ *
sala în care ne aflăm _ ,___
muncii de o vară a sătenilor, că
rora li s-au alăturat cu entuziasm 
cadrele didactice, elevii. Ve
chiul local de școala al comunei 
vecine, sortit demolării, a fost 
transportat la Dărmănești și ri
dicat din nou pe verticala, prin 
efortul colectiv al tinerilor și 
vîrstnicilor, al întregului sat.

Despre istoria modificărilor 
succesive aduse proiectului ini
țial de școală — ce s-au soldat, 
în fapt, cu triplarea spațiului de 
școlarizare și construirea unei 
centrale termice ce asigură în
călzirea școlii — directorului Va
sile Alexa nu-i place să vorbeas
că, deși contribuția sa la reali
zarea modernului locaș de învă- 
țămînt este esențială.

— Sînt de domeniul trecutu
lui, se scuză el

Și în timp ce vizităm spațioa
sele încăperi ale școlii de 10 ani 
nr. 1 din Dărmănești, directorul 
ei începe să-mi vorbească din 
nou cu însuflețire despre îndrăz
nețele obiective didactice aflate 
în proiect.

îmi destăinuia că
e rodul

• • • • •
La Teatrul Nottara au început repetițiile cu piesa

„ECHIPA DE ZGOMOTE" d. r». Neagu

ce îl jucați pe Fănuș
Neagu ? — l-am întrebat pe 
dramaturgul Horia Lovinescu, di
rectorul teatrului.

— îmi pare teribil de bine că 
nu-1 joc pentru că mi-e prieten, 
ci pentru că a scris o piesă cu 
totul remarcabilă, poate cea mai

interesantă piesă de debut a unui 
romancier și sigur una din cele 
mai bune ale dramaturgiei noas
tre. Premiul Uniunii Scriitorilor 
acordat ei, a însemnat o confir
mare ideală a alegerii Teatrului 
Nottara.

mo'ntane Po- 
Buște.ni, A- 
cu Predealul 
printre al
de altitudi-

Iată un nou traseu turistic 
care ne oferă în egală mă
sură, satisfacții și prilej de 
relaxare.

Pornind din Capitală pe 
cea mai uzitată șosea — 
D.N. 1 — în direcția Ploiești 
și de acolo, mai departe, spre 
Valea Prahovei. Noua arteră, 
din beton asfaltizat, oferă 
condiții de „grăbire a pasu
lui" pentru a ne afla după 
numai o oră și jumătate în 
preajma munților. Parcurge
rea, la propriu, a Văii Praho
vei, întrucît drumul înso
țește acum firul apei zeci de 
kilometri, avînd în dreapta 
porțiuni abrupte, recent tă
iate în stîncă, ne creează sen
zația de „Guliver în țara 
uriașilor". Datorită vizibilită
ții largi a autostrăzii, auto
mobilele par niște minuscule 
mașinării din jocurile de 
copii, pierdute în imensitatea 
naturii.

...Si după urcușul, început 
la Comarnic și continuat la 
Posada, în drumul nostru a- 
pare Sinaia, perla Carnaților* 
prilej de popas și de „re
glare" a respirației. Chiar la 
intrarea în oraș, cooperația 
de consum a amenajat unul 
din cele mai solicitate cam
pinguri — Izvorul Rece — 
d’snunînd de locuri de nar- 
care cu oază, căsuțe, instala
ții sanitare complete, restau
rant. PP'CO. auțo-service ș.a 
Deci, lată un prilej de a sta 
î” cumnănă dacă aici sau în 
altâ narte n» vom instala 

dp-o noante.
, nprSvm. cu cele mai 

hn^e rMiirL cei ce-Ati
P’^i. ci np pfțrili-

nuăm că’ătoriâ prin incintă-

toarele stațiuni 
iana 
zuga, 
care 
tele, 
ne al 
(1 033 ,, _r„
serpentine de la. Timiș (lăr
gite și modernizate perma
nent) oferă conducătorilor 
auto teste de îndemînare, dar 
și satisfacții. Și iată-ne ajunși 
în Țara Bîrsei, la cel mai 
,.demn“ reprezentant al său : 
Brașovul.

Pentru unii dintre noi, a- 
cesta, cu multiplele sale a- 
tracții, atît din punct de ve
dere turistic, cît și istoric, 
artistic și arhitectural, poate 
constitui locul de popas 
nocturn. Aoestora nu le ră-

Țapului, 
culminînd 
constituie 
„recordul" 
căilor ferate române 
m), după care vestitele

presiunea Făgărașului. înain
te însă de a ne avînta de-a 
lungul măreților munți ai 
Făgărașului, din Șercaia ne 
putem abate 8 km prin co
muna Vad la Dumbrava Va
dului unde se află încântă
toarea Poiană a Narciselor.

Drumul ne poartă. în con
tinuare, spre orașul Făgăraș, 
unde Castelul Făgăraș, con
struit în 1538, înconjurat de 
un zid cu bastioane înalt de 
6 m, precum și Biserica Sf. 
Nicolae, ctitoria lui Constan
tin Brîncoveanu, își așteaptă 
vizitatorii. La ieșirea din Fă
găraș măreția și spectaculosul 
și-au dat întîlnire în silueta 
Masivului Făgăraș, care își 
întinde crestele zimțate de-a 
lungul a 70 de km pînă în

Țării Făgărașului, în care la 
1779 a văzut lumina zi
lei ilustrul cărturar român 
Gheorghe Lazăr, cel care a 
înființat prima școală supe
rioară de limba română.

'De aici intrăm pe „terito
riul" depresiunii Cibinului, a 
cărui reședință este frumosul 
Sibiu. Oraș de o deosebită 
importanță turistică, oferă a- 
matorilor o suită de obiecti
ve demne de vizitat, în frun
tea cărora se situează Mu
zeul Brukenthal, deschis în 
1817, și intrînd în istorie ca 
primul muzeu din țara 
noastră.

Fără discuție că atît pen
tru motivele mai sus enume
rate, cît și pentru faptul că 
timpul nu ne mai permite

rea Turnul Roșu. De aici, 
frumoasa vale a Oltului ne 
poartă de-a lungul malului 
drept al marelui rîu învol
burat, presărat cu o serie de 
mărturii ale istoriei, de la 
îndepărtatele castre romane 
pînă la cele mai moderne 
realizări ale zilelor noastre. 
Dintre acestea enumerăm pe 
scurt Turnul Roșu (construit 
în 1533), despre care povestea 
spune că a fost colorat cu 
sîngele dușmanilor ce-au în
cercat să cotropească țara, 
Turnul Spart, Dealul Turci
lor (între Tr Roșu și Cîine- 
ni), Schitul Cornetu (sec. 
XVII), Masa lui Traian, Mă
năstirea Cozia, ruinele cas- 
trului roman (poiana Bivo
lari) și altele, ajungînd în zi-

La sfîrșit

de săptămînă

mîne decît să-și rețină locuri 
la unul din cele 4 campin
guri ale cooperației de con
sum situate în preajmă : Vî- 
nătorul - Poiana Brașov, 
Dîrste, Codlea sau Perșapi 
Băi. Ultimele două sînt si
tuate pe D.N. 1 la 14 și, res
pectiv, 35 km dincolo de 
Brașov. Toate patru oferă 
locuri de cazare prevăzute 
cu instalații sanitare și lu
mină electrică, corturi de în
chiriat. sau căsuțe, restaurant 
(excepție făcînd Codlea. care 
are. în schimb ștrand) ș.a.

Cei ce vor, însă, să par
curgă încă o bună parte a 
rutei noastre, vor apăsa pe 
accelerator, continuînd rula
rea pe D.N. 1 în direcția Mă
gurii Codlei. iar apoi, prin 
trecătoare» Perșani, la Șpr- 
caia, și, mai departe, în da-

defileul Oltului. Aproape 35 
de piscuri își înalță capul 
spre soare, umflîndu-și 
piepturile pentru a ne dovedi 
fiecare că el e cel mai înalt. 
Și toate depășesc 2 400 m, dar 
„partea leului" revine celor 
doi gîganți, Negoiul (2 353 m) 
și Moldoveanul (2 543 m), 
„pivoți" incontestabili ai 
munților țării noastre. Pri- 
vindu-i mai că-ți vine să 
spui: „Dau Fiat-ul pentru un 
ruksac !“ Și să fiți convinși 
că amatori de schimb s-ar 
găsi !

...Așadar, mai departe. Par
curgem, sub această impresie 
copleșitoare, șoseaua ce tre
ce prin Voila, apoi prin suita 
localităților „de jos" : Sîrrbă- 
ta, Ucea, Arpașul, Porumba- 
cul — pentru a ajunge la 
Avrig, ultima localitate a

prelungirea „pribegiei", ne 
vom organiza popasul într-u- 
nul din campingurile oferite 
de „Centrocoop".

în primul rînd Fîntînița 
Haiducului, situat la 19 km 
înainte de intrarea în Sibiu, 
în preajma kilometrului 295. 
Aici, pe 5 000 m p rezervați 
cazării, beneficiem de lumină 
electrică, apă potabilă, la- 
vabouri, restaurante, căsuțe 
și post de prim ajutor.

Celelalte două : Curmătura 
Stezii și Dumbrava Sibiului, 
situate la nivelul orașului, 
dispun de o suită de amena
jări care contribuie la oferi
rea unui cadru cît mai con
fortabil șederii noastre.

Tn zori, D.N. 7 ne poartă 
pașii „retur" prin defileul Ol
tului Primul punct proemi
nent de reper este trecătoa-

lele noastre la mărețul edifi
ciu al hidrocentralei de pe 
Lotru, cea mai mare lucrare 
de acest fel din interiorul 
țării, la care ne duce șo- 

•< șeaua desprinsă în dreptul 
localității Brezoî, prin vii
toarea stațiune climaterică 
Voineasa.

Prin moderna și, totuși, ne- 
îmblînzita Vale a Oltului, 
drumul nostru continuă, a- 
propiindu-ne de un grup de 
localități cu renume, precum 
Cozia, Căciulata, Călimă- 
nești, în preajma cărora locu
rile de popas oferite de coo
perația de consum ne îmbie 
cel puțin la o „haltă de ajus
tare". Campingurile Lotri- 
șor-Vîlcea, Cozia sau Topo- 
logu așezate în cadrul îneîn- 
tăfor al defileului Oltului be
neficiază de majoritatea ser-

viciilor enumerate mai sus, 
pentru a ne crea un cadru 
ambiant de recreiere.

Depășind renumitele sta
țiuni balneare, mult prea cu
noscute pentru a le mai pre
zenta, ne îndreptăm spre . 
punctul terminus al contac
tului nostru cu Oltul, orașul 
Rm. Vîlcea.

Cochet, presărat cu diferite 
obiective de interes turistic, 
Rm. Vîlcea contribuie la în
treținerea frumoasei impre
sii produse călătorului de 
excursia noastră.

De aici, traversînd Oltul 
intrăm în Valea Simnicului, 
pentru ca apoi să traversăm 
sinuozitățile Dealului Negru 
ajungînd, prin satul Milcoiu, 
în Valea Topologului. Drumul 
ne poartă printr-o zonă po
micolă de mare frumusețe, 
livezile „primind", parcă, tre
cerea în revistă a automobi
lelor ce aleargă pe șosea.

După Dedulești, ne apare 
în față Piteștiul, în care nu 
ne poate scăpa parcul natu
ral din Trivale, unde un nou 
camping ne așteaptă. Aici 
drumețului îi sînt oferite 
toate condițiile de cazare și 
masă, la ele adăugîndu-se 
servicii ca : dușuri, lava- 
bouri, PECO, auto-service, te
renuri de sport, poștă, tele
fon, loc pentru gătit ș.a.

Pentru cei grăbiți să a- 
jungă în Capitală au mai 
rămas doar 113 km de auto
stradă ; drum de șes, presă
rat cu holde și păduri, prin 
care plăcerea de a conduce 
ne face să uităm oboseala, 
iar mașina nu mai cunoaște 

ce e acela „schimbător de 
viteză". S-au dus serpenti
nele, s-au dus urcușurile și 
coborîrile, rămînem doar cu 
frumoasele amintiri, chiar și 
după ce luminile Capitalei se 
zăresc în depărtare.

s. u.

— Ce distribuție va avea piesa?

— Sub conducerea unui tînăr 
și talentat regizor, Visarion Alexa, 
în~ alegerea căruia tinerețea lui 
Fănuș Neagu și simpatia mea 
pentru tineret s~au întîlnit, Tea
trul Nottara t aliniază în „Echipa 
de zgomote" una din cele mai 
bune echipe ale sale.și — de ce 
să n-o spun — ale teatrului bucu- 
reștean : George Constantin, Gil
da Marinescu, $t. Iordache, St. 
Radof, Ioana Manolescu, Corne
lia Zorlescu, Dorin Mogoș.

Visarion Alexa, tînărul regizor 
al acestui spectacol, a debutat 
cu puțini ani în urmă la Casan- 
dra. L-am rugat :

— Explicați-ne drumul dintre 
Casandra și Nottara.

— De la „Cartofii prăjiți" a 
lui Weske pînă la acest specta
col pe textul atît de „puternic" al 
lui Fănuș Neagu, am senzația „a- 
cumulărilor de rezistență" nece
sare acestui debut, căpătate m 
teatrele de provincie. La Piatra 
Neamț, Năpasta lui Caragiale în- 
tr-o lectură care punea accent pe 
bivalența stărilor umane stabile 
în duritate și tragism, avînd un 
excelent interpret a lui Ion Ne- 
bunu — Mitică Popescu, la Boto
șani, Doi tineri din Verona, spec
tacol comentat aspru și mai mult 
defavorabil de critica de specia
litate, toate aceste montări mă 
fac să cred că această exce
lentă trupă de actori, acest text 
atît de deschis spectacolului con
stituie pentru mine o încercare 
importantă în care, alături de co
laboratorul meu, scenograful Vit
toria Helbver, pășesc cu emoție 
și încredere. Doresc să pot or
dona aceste date inițiale intr-un 
spectacol adevărat, viu.

A

V
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privind cantinele-restaurant 
pentru salariați

în vederea îmbunătățirii ac
tivității cantinelor-restaurant 
pentru servirea salariaților, 
pensionarilor și a membrilor 
lor de familie cu preparate de 
calitate superioară, în sorti
mente variate și la prețuri 
corespunzătoare, Marea Adu
nare Națională a Republicii 
Socialiste România adoptă 
prezenta lege :

CAPITOLUL I

înființarea, organizarea și 
funcționarea cantinelor- 

restaurant

Art. 1. — Cantinele-restau- 
rant se înființează și se or
ganizează, la cererea și pe 
lîngă organizațiile , socialiste 
de stat, prin decizii ale comi
tetelor executive ale consilii
lor populare orășenești, muni
cipale sau județene, cu con
sultarea organelor sindicale 
locale. ' x

înființarea și organizarea 
cantinelor-restaurant se fac în 
cazurile în care există un nu
măr corespunzător de consu
matori care iau masa la aces
te unități, astfel încît să se 
asigure folosirea integrală a 
capacității lor de preparare și 
servire a meselor, precum și 
funcționarea lor pe baze eco
nomice eficiente.

Art. 2. — Cantinele-restau
rant sînt subordonate organi
zațiilor comerciale locale, au 
gestiune economică, țin evi
dența activității și încheie bi
lanț propriu.

Comitetele executive ale con
siliilor populare județene și 
al municipiului București pot 
stabili ca direcțiile comercia
le să aibă în subordine di
rectă anumite cantine-restau- 
rant; în asemenea cazuri, can- 
tinele-restaurant au persona
litate juridică.

Art. 3. — Localurile canti
nelor-restaurant care ’ se con
struiesc în viitor se realizează 
de către organizațiile socialis
te de stat titulare de plan de 
investiții împreună cu comi
tetele executive ale consiliilor 
populare și se amplasează în 
afara incintei unităților.

Art. 4. — Cantinele existen
te se reorganizează în canti- 
ne-restaurant de către unități
le pe lîngă care funcționează, 
împreună cu comitetele exe
cutive ale consiliilor populare, 
potrivit prevederilor prezen
tei legi.

Conducerile unităților pe 
lîngă care funcționează can
tinele existente sînt obligate 
să ia măsuri pentru a le se
para de incinta unităților și 
să asigure accesul direct din 
afară la localul acestora, pen
tru ca și salariații altor uni
tăți să poată lua masa la 
cantinele-restaurant.

Art. 5. — în scopul folosirii 
depline a bazei materiale a 
cantinelor-restaurant și pen
tru realizarea unor venituri 
suplimentare destinate îmbu
nătățirii calității mesei și ief
tinirii costului acesteia, comi
tetele executive ale consiliilor 
populare sînt obligate să ia 
măsuri ca, pe lîngă masa de 
prînz,. cantinele-restaurant să 
servească micul dejun și 
masa de seară, iar, în funcție 
de cerere, să funcționeze ca 
restaurant după orele de pro
gram și în zile de sărbători. 
La aceste mese se pot servi și 
meniuri dietetice.

Cantinele-restaurant organi
zează bufete, chioșcuri și alte 
unități mobile, în ipcinta or
ganizațiilor socialiste de stat 
pentru servirea salariaților în 
timpul pauzei de masă. Can
tinele-restaurant pot asigura 
și alimentația de protecție 
pentru muncitori.

La cantina-restaurant pot 
servi masa și membrii: de fa
milie ai salariaților, salariații 
aflați în delegație, pensionarii 
și membrii lor de familie, 
precum și alte persoane pe 
baza aprobării comitetului de 
conducere al cantinei-restau- 
rant. De asemenea, se poate 
organiza servirea meniurilor 
la domiciliul consumatorilor, 
pe bază de abonament sau 
comenzi prealabile, precum și 
desfacerea de semipreparate 
tip gospodina.

Art. 6. — Pe măsura creării 
bazei materiale necesare, în 
cantinele-restaurant se intro
duce sistemul de autoservire.

în acest scop, Ministerul 
Comerțului Interior și celelal
te organe centrale și locale, 
care au în subordine unități 
producătoare de utilaj comer
cial, iau măsuri pentru spori
rea producției de linii de au
toservire. de utilaje frigorifi
ce. termice și de mecanizare 
a muncii destinate funcționă
rii cantinelor-restaurant.

Art. 7. — în vederea asigu
rării bunei sale funcționări, 
c^tina-nestaurant are un co
mitet’ de conducere format 
din : delegatul conducerii or
ganizației socialiste dejstat ai 
c?-ei salariați sînt abonați; 
d^egatul sindicatului; delega
t’d organizației Uniunii Tine
retului Comunist: delegatul 
comisiei de femei; reprezen
tanții salariaților abonați aleși 

de aceștia în funcție de numă
rul lor; șeful cantinei-rastau- 
rant

în cazul cînd la cantina- 
restaurant servesc masa seik’a- 
riați ai mai multor organiza
ții socialiste de stat, din co
mitetul de conducere al can-< 
tinei-restaurant pot face par~\ 
te și delegați din cadrul aces
tor organizații socialiste de 
stat, potrivit alineatului pre
cedent.

Membrii comitetului de con
ducere al cantinei-restaurant 
aleg, din rîndul lor, un pre
ședinte al acestui comitet, 
care nu poate fi șeful cantinei- 
restaurant.

Art. 8. — Comitetul de con
ducere al cantinei-restaurant 
exercită următoarele atribuții*

— adoptă hotărîri privind 
dezvoltarea activității canti
nei-restaurant și stabilește 
măsurile necesare pentru 
buna funcționare a acesteia ;

— hotărăște, cu acordul con
ducerii organizației socialiste 
de stat, în funcție de ne
voi, înființarea de bufete, 
chioșcuri, tonete, în incinta a- 
cesteia;

— ia măsuri pentru îmbu
nătățirea permanentă a cali
tății meniurilor fixe și a pre
paratelor, diversificarea sorti
mentelor potrivit cerințelor 
salariaților și asigură respec
tarea normelor igienico-sani- 
tare în cantina-restaurant;

— urmărește folosirea efi
cientă a bunurilor cantinei- 
restaurant, păstrarea integri
tății patrimoniului acesteia și 
gospodărirea fondului de măr
furi ;

— aprobă orarul de func
ționare al cantinei-restaurant 
după consultarea conducerii 
organizațiilor socialiste de stat 
respective ;

— stabilește meniurile fixe 
și celelalte preparate, inclusiv 
meniurile dietetice, care pot 
fi servite la cantina-restau
rant, precum și prețurile a- 
cestora;

— analizează și avizează 
dările de seamă prezentate de 
șeful cantinei-restaurant.

Hotărîrile comitetului de 
conducere al cantinei-restau
rant se iau cu votul a jumă
tate plus unu din numărul 
membrilor comitetului.

Comitetul de conducere al 
cantinei-restaurant și membrii 
acestuia răspund de măsurile 
luate și activitatea desfășura
tă, atît față de comitetul exe
cutiv al consiliului popular, 
cît și față de salariați, condu
cerile întreprinderilor și orga
nizațiile obștești pe care le 
reprezintă.

Art. 9. — Șeful cantinei- 
restaurant se numește și se e- 
liberează din funcție de către 
comitetul executiv al consi
liului popular cu acordul co
mitetului de conducere al can
tinei-restaurant. El conduce în 
mod operativ întreaga activi
tate a cantinei-restaurant, ia 
măsuri concrete pentru înde
plinirea hotărîrilor comitetu
lui de conducere, angajează pa
trimonial și răspunde de acti
vitatea economico-financiară, 
potrivit dispozițiilor legale.

Art. 10. — Organele de con
ducere colectivă ale organiza
țiilor socialiste de stat urmă
resc modul cum sînt gospodă
rite mijloacele materiale, cali
tatea și varietatea meniurilor 
fixe și ale celorlalte prepara
te, fac propuneri sau iau mă
suri ce intră în competența 
lor, ca activitatea cantinelor- 
restaurant să se desfășoare în 
bune condiții, pentru satisfa
cerea deplină a nevoilor sala
riaților și informează periodic 
adunarea generală a salaria
ților.

Art. 11. — Comitetele sindi
catelor din organizațiile so
cialiste de stat, consiliile oră
șenești, municipale și județe
ne ale sindicatelor îndrumă, 
sprijină și controlează siste
matic modul de funcționare 
a cantinelor-restaurant, apro
vizionarea acestora la timp 
și cu mărfurile necesare, pre
pararea, diversificarea și buna 
calitate a meniurilor fixe, 
precum și a celorlalte pre
parate, potrivit cerințelor sa
lariaților și la prețuri ac
cesibile, respectarea reguli
lor igienico-sanitare, asigura
rea unei serviri corespunză
toare.

Art. 12. — Comitetele de 
conducere ale cantinelor-res
taurant sînt obligate să ia 
măsuri operative pentru înde
plinirea sarcinilor trasate de 
comitetele executive ale consi
liilor populare și de organele 
de conducere colectivă ale or
ganizațiilor socialiste de stat, 
precum și pentru realizarea o- 
biectivelor stabilite de organe
le sindicale în urma controa
lelor efectuate, în vederea îm
bunătățirii activității generale 
a cantinelor-restaurant și în
lăturării deficiențelor consta
tate.

Art. 13. — Ministerul Co
merțului Interior și comitete
le executive ale consiliilor 
populare răspund de aprovi
zionarea și buna funcționare 
a cantinelor-restaurant.

Aprovizionarea cantinelor- 

restaurant cu mărfurile agro- 
alimentare necesare se asigu
ră de la fondul central, la 
prețuri fixe de stat, direct din 
depozitele comerțului cu ridi
cata sau de la furnizorii lo
cali, beneficiind de rabat co
mercial, la nivelul cotelor 
stabilite pentru comerțul cu 
amănuntul.

Pentru completarea fondu
lui de mărfuri, cantinele-res
taurant au dreptul să cumpe
re produse agroalimentare, 
inclusiv animale vii, de la 
cooperativele agricole de pro
ducție, de la producătorii in
dividuali și de pe piața neor- 
gasnizată sau din magazinele 
cu amănuntul, în aceleași con- 
dițî’i. ca și unitățile de alimen
tație publică.

Cantinele-restaurant pot or
ganiza gospodării anexe, în
deosebi crescătorii de animale 
și păsări, acolo unde există 
condiții corespunzătoare și 
unde furajarea este asigurată.

Art Î4. — Pentru folosirea 
rațională a mijloacelor de 
transport și aprovizionarea o- 
perativă, comitetele executive 
ale consiliilor populare iau 
măsuri ca, în cazul cantinelor- 
restaurant situate în orașe, 
municipii sau în sectoarele 
municipiului București, apro
vizionarea să se facă — în 
mod organizat — în cadrul în
treprinderilor și organizații
lor comerciale pentru toate 
cantinele-restaurant situate în 
localitatea sau sectorul res
pectiv. Aprovizionarea canti
nelor-restaurant se face cu 
prioritate față de celelalte u- 
nități de alimentație publică.

Art. 15. — în vederea spo
ririi eficienței economice a 
activității cantinelor-restau
rant, comitetele executive ale 
consiliilor populare iau măsu
rile organizatorice necesare 
pentru ca bucătăriile mari ale 
unor cantine-restaurant, care 
dispun de bază materială co
respunzătoare* să aprovizione
ze și alte ^cantine-restaurant 
din zortă cț» preparate culina
re și semi preparate, precum și 
pentru înfiirițărea unor gospo
dării anexe mari în vederea 
aprovizionării mai multor 
canti ne-restaurant.

Art. 16. — Ministerul Co
merțului Interior și Ministerul 
Agriculturii, Industriei Ali
mentare, Silviculturii și Ape
lor asigură fondul de marfă 
necesar pentru aprovizionarea 
ritmică și cu produse de 
bună calitate a cantinelor- 
restaurant.

Ministerul Comerțului Inte
rior și comitetele executive 
ale consiliilor populare iau 
măsuri în vederea asigurării, 
pregătirii și instruirii perso
nalului cantinelor-restaurant.

Ministerul Sănătății acordă 
asistență de specialitate și 
controlează desfășurarea acti
vității cantinelor-restaurant 
în condiții corespunzătoare de 
igienă.

CAPITOLUL II
Finanțarea, creditarea și 

acoperirea cheltuielilor
Art. 17. — Realizările can

tinelor-restaurant, ale bufete
lor și celorlalte unități ce 
funcționează pe lîngă acestea 
sînt scutite de plata impozi
tului pe circulația mărfurilor.

De asemenea, cantinele-res
taurant sînt scutite de plata 
impozitului asupra clădirilor 
pe care le dețin.

Art. 18. — Cantinele-restau
rant au cont curent la bancă 
și se finanțează cu avansuri 
de la abonați și cu credite 
bancare, cu o dobîndă de 0,5 
la sută.

Art. 19. — Activitatea
cantinelor-restaurant nu se 
planifică cu beneficii. Even
tualele beneficii realizate de 
către acestea din activitatea 
bufetelor, a chioșcurilor și a 
celorlalte unități, precum și 
din funcționarea lor pe regim 
de restaurant, vor.fi utilizate 
pentru îmbunătățirea mesei, 
reducerea prețurilor pentru 
meniurile fixe servite pe bază 
de abonament și dezvoltarea 
activității economice.

Art. 20. — Organizațiile so
cialiste de stat suportă pen- 
tru meniurile fixe servite pe 
bază de abonament, precum și 
pentru celelalte preparate vîn- 
dute salariaților proprii, prin 
bufetele și alte unități din in
cinta organizațiilor socialiste 
de stat: costul apei, energiei 
electrice, combustibilului și al 
transporturilor pentru apro
vizionarea cantinei-restaurant, 
cheltuielile legate de amortis
ment, chirie și reparații ale 
mijloacelor fixe, precum și u- 
zarea sau înlocuirea obiectelor 
de inventar.

Acolo unde există condiții, 
organizațiile socialiste de stat 
pun la dispoziția cantinei-res
taurant, spre folosință, localul 
necesar funcționării.

în cazul în care la cantina- 
restaurant iau masa salariați 
ai mai multor organizații so
cialiste de stat, cheltuielile a- 
rătate în prezentul articol se 
plătesc lunar de acestea, în 
raport cu numărul de abonați 
și numărul meselor servite.

Pentru pensionarii care ser

vesc meniuri fixe pe bază de 
abonament la cantinele-res
taurant ale organizațiilor so
cialiste de stat de unde pro
vin, acestea suportă cheltuieli
le prevăzute la alineatul I.

Art 21. — Organizațiile e- 
oonomice, cu aprobarea adu
nării generale a salariaților, 
pot aloca — din beneficiile 
rămase la dispoziția lor pen
tru premii și investiții necen
tralizate — o sumă destinată 
dezvoltării cantinei-restaurant 
precum și pentru îmbunătăți
rea mesei servite salariaților.

Cuantumul sumei prevăzute 
în alineatul precedent se sta
bilește de adunarea generală 
a salariaților, anual, o dată 
cu dezbaterea dării de seamă 
asupra activității prezentate 
de comitetul de direcție al or
ganizației economice.

De asemenea, organizațiile 
socialiste de stat ai căror sa
lariați iau masa la cantina- 
restaurant sprijină, prin sa
lariații lor tehnico-administra- 
tivi, ținerea unor evidențe, 
efectuarea inventarelor și 
calcularea prețurilor la canti
na-restaurant ; acești salariați 
răspund de calitatea lucrări
lor executate.

Art. 22. — Organizațiile lo
cale nu pot percepe cote 
pentru cheltuielile de admi
nistrație și conducere de la 
cantinele-restaurant în sub
ordine.

Art. 23. — Salariații și pen
sionarii proprii, care servesc 
meniuri fixe la cantina-res
taurant pe bază de abona
ment, suportă, prin prețul me
sei : costul alimentelor, calcu
lat pe baza prețurilor de 
procurare; fondul de salarii și 
celelalte drepturi bănești cu
venite personalului cantinei- 
restaurant, inclusiv contribu
ția pentru asigurări sociale ; 
cheltuielile de regie ale canti
nei-restaurant, în afara celor 
prevăzute la art. 20.

Art. 24. — Prețurile se sta
bilesc de comitetul de condu
cere al cantinei-restaurant, 
după cum urmeăză :

ă) prețurile pentru meniu
rile fixe servite salariaților și 
pensionarilor proprii pe bază 
de abonament, dimineața, la 
prînz și seara, se calculează 
fără beneficii, potrivit preve
derilor art. 23 ;

b) prețurile pentru celelalte 
preparate și produse, precum 
și pentru meniurile fixe servi
te fără abonament în cantina- 
restaurant se formează din 
costul alimentelor calculat pe 
baza prețurilor de procurare 
și a cheltuielilor totale de re
gie, la care se adaugă și un 
anumit beneficiu. Prețul ast
fel format trebuie să fie mai 
mic decît prețul cu care se 
desfac preparatele și produse
le în unitățile comerciale de 
alimentație publică de catego
ria a III-a.

Prețurile la pîine și produ
se zaharoase sînt cele în vi
goare pentru desfacerea cu a- 
mănuntul la populație.

Comitetele executive ale 
consiliilor populare și comite
tele de conducere ale canti
nelor-restaurant iau măsuri 
pentru stabilirea meniurilor 
fixe servite pe bază de abona
ment, precum și a celorlalte 
preparate la prețuri accesibile 
tuturor categoriilor de sala
riați.

Art. 25. — Cantinele-restau
rant pot servi și creșele, că
minele de copii, staționarele, 
internatele pentru elevii șco
lilor profesionale sau ucenicii 
întreprinderilor ai căror sala
riați iau masa la cantina-res
taurant, în condițiile de hrană 
prevăzute de reglementările 
în vigoare, decontînd cu în
treprinderile respective prețul 
de cost total al meselor servi
te, fără beneficii.

Art. 2'6. — Salarizarea per
sonalului cantinelor-restau
rant se face potrivit regle
mentărilor în vigoare.

Plata salariilor personalu
lui cantinelor-restaurant se 
face din încasările realizate.

Art. 27. — Activitatea eco
nomică a cantinelor-restaurant 
și a unităților acestora, ges
tionarea valorilor materiale și 
bănești, precum și respectarea 
regulilor generale de comerț 
în aceste unități, se verifică 
de către organele de control 
și inspecție, potrivit reglemen
tărilor legale cu privire la 
competența și atribuțiile aces
tora în unitățile comerciale.

CAPITOLUL III
Dispoziții finale

Art. 28. — Cantinele exis
tente și cantinele-restaurant, 
care funcționează pe lîngă or
ganizațiile socialiste de stat 
din localitățile în care apro
vizionarea populației se rea
lizează prin unitățile comer
țului de stat trec în subordi- 
nea organizațiilor comerciale 
sau direcțiilor comerciale, 
după caz, conform art. 2, iar 
obiectele de inventar aflate în 
folosința lor se transferă aces
tora, fără plată.

Totodată, se predau și indi
catorii de plan economico-fi- 
nanciari și de muncă și sala

rii. Personalul operativ și teh- 
nico-administrativ afectat ac
tivității cantinelor-restaurant 
se transferă în interes de ser
viciu.

Art. 29. — Rămîn în subor- 
dinea întreprinderilor, desfă- 
șurîndu-și activitatea în con
dițiile prezentei legi, cantine
le pentru salariații întreprin
derilor agricole de stat și ai 
întreprinderilor pentru meca
nizarea agriculturii, cantinele 
care funcționează pe lîngă 
șantierele de construcții-mon- 
taj și exploatările forestiere, 
precum și altele situate în 
locuri izolate.

în cazul în care condițiile 
locale permit, comitetele exe
cutive ale consiliilor populare 
pot lua măsuri și pentru pre
luarea acestora.

Art. 30. — Dispozițiile pre
zentei legi nu se aplică la :

a) popotele personalului u- 
nităților Ministerului Forțelor 
Armate, Ministerului Afaceri
lor Interne și Consiliului 
Securității Statului ;

b) cantinele școlare de orice 
fel, inclusiv cele studențești, 
precum și cele ale spitalelor, 
creșelor și căminelor de copii. 
Salariații unităților respective 
pot lua masa la aceste canti
ne nefiind obligatorie înființa
rea și organizarea unei canți- 
ne-restaurant distincte. în a- 
semenea cazuri, plata prepa
ratelor consumate se face în 
condițiile prezentei legi.

Organizarea și funcționarea 
cantinelor menționate în pre
zentul articol se fac potrivit 
instrucțiunilor emise de or
ganele centrale interesate, a- 
daptate prevederilor prezentei 
legi.

Art. 31. — Se recomandă U- 
niunii Centrale a Cooperative
lor de Consum, Uniunii Cen
trale a Cooperativelor Mește
șugărești, Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de 
Producție și celorlalte organi
zații obștești, să ia măsuri 
pentru aplicarea în mod co
respunzător a prevederilor 
prezentei legi.

Art. 32. — Se recomandă U- 
niunii Centrale a Cooperati
velor de Consum să ia măsuri 
pentru preluarea cantinelor e- 
xistente — în localitățile în. 
care aprovizionarea populației 
se realizează prin unitățile 
din sistemul său — și pentru 
organizarea lor în condițiile 
prezentei legi. în asemenea 
cazuri, obiectele de inventar 
ale cantinelor trec în folosin
ță gratuită la organizațiile coo
perației de consum în subor- 
dinea cărora vor funcționa 
cantinele-restaurant.

De asemenea, se recomandă 
Uniunii Centrale a Cooperati- 

’ velor de Consum să organize
ze noi cantine-restaurant po
trivit prevederilor prezentei 
legi în localitățile în care a- 
provizionarea populației se 
realizează prin unitățile din 
sistemul său.

Art. 33. — Vînzările realiza
te prin cantinele-restaurant 
care se preiau de către comi
tetele executive ale consiliilor 
populare și Uniunea Centrală 
a Cooperativelor de Consum 
se includ în planul vînzărilor 
cu amănuntul și în sarcina de 
încasări în numerar ale aces
tora, potrivit reglementărilor 
în vigoare.

Art. 34. — Comitetul de Stat 
al Planificării și Ministerul 
Finanțelor sînt autorizate să 
modifice în mod corespunză
tor indicatorii de plan econo
mic, muncă și salarii și finan
ciar ai ministerelor, celorlalte 
organe centrale, consiliilor 
populare județene și al mu
nicipiului București, cu influ
ențele rezultate din aplicarea 
prevederilor prezentei legi, în 
baza protocoalelor încheiate 
de ministere și celelalte orga
ne centrale și locale interesa
te, în limita indicatorilor de 
plan și buget aprobați pe a- 
nul 1971.

Art. 35. — în funcție de spe
cificul și complexitatea canti
nelor-restaurant, comitetul de 
conducere al acestora elabo
rează proiectul regulamentu
lui de organizare și funcțio
nare a cantinei-restaurant și 
îl supune aprobării adunării 
generale a salariaților.

Art. 36. — Hotărîrea Con
siliului de Miniștri nr. 1375/ 
1953 pentru aprobarea regula
mentului de organizare și 
funcționare a cantinelor, cu 
modificările ulterioare, Hotă
rîrea Consiliului de Miniștri 
nr. 56/1955 privind prețul me
selor la cantină, pct. 6 din 
Hotărîrea Consiliului de Mi
niștri nr. 2579/1956 privind 
modificarea și completarea u- 
nor hotărîri ale Consiliului de 
Miniștri, Hotărîrea Consiliului 
de Miniștri nr. 727/1959 pri
vind înființarea și organiza
rea de restaurante-cantină de 
către Comitetul executiv al 
Consiliului popular al muni
cipiului r ucurești, Hotărîrea 
Consiliului de Miniștri nr. 
12’73/1959 privind acoperirea 
cheltuielilor cantinelor pentru 
salariați, precum și orice alte 
dispoziții contrare prezentei 
legi, se abrogă.

Legi care atestă atenta 
grijă față de țărănime 
a conducerii partidului 

și statului
• 4 485 000 de gospodării agricole aparținînd membrilor cooperatori 

și producătorilor individuali beneficiază de scutire totală sau redu
cerea generală a impozitului pe veniturile obținute din activitatea 
agricolă

• Practic, impozitul actual stabilit pe veniturile realizate din activități 
agricole se va reduce cu circa 85 la sută

• Numai în acest an, prin aplicarea măsurilor prevăzute, țărănimea va 
beneficia de venituri suplimentare de circa 370 milioane lei

• Largi posibilități, pentru tinerii din mediul rural, de afirmare în acti
vitatea amplă de ridicare generală a satului

în ședința de ieri. Marea 
Adunare Națională a dezbă
tut și aprobat textul cîtorva 
legi de o importanță deose
bită pentru populația din 
mediul rural. Elaborate sub 
iirecta îndrumare a secreta
rului general al Partidului 
Comunist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu,și adopta
te recent de Comitetul Exe
cutivi al C.C. al P.C.R., le
gile privind acordarea unor 
scutiri și reduceri de impozi
te pe veniturile realizate de 
gospodăriile agricole aparți- 
nînd membrilor C.A.P. și 
producătorilor individuali'; 
privind organizarea și dez
voltarea activităților indus
triale de prelucrare a produ
selor agricole, construcții și 
prestări de șervicii în unită
țile aparținînd consiliilor 
populare, cooperației agrico
le, meșteșugărești și de con
sum ; pentru organizarea, ad
ministrarea și folosirea pajiști
lor, loturilor zootehnice și 
semincere precum și a stațiu
nilor comunale de- montă, 
cuprind o serie de măsuri ce 
stimulează activitatea- cetățe
nilor din mediul rural pentru 
valorificarea superioară a 
condițiilor naturale și econo
mice existente, și o mai de
plină folosire a resurselor lo
cale de materii prime și ma
teriale, a forței de muncă.

în continuarea măsurilor 
adoptate în ultimul timp pen
tru sprijinirea gospodăriilor 
populației prin stabilirea u- 
nor prețuri mai avantajoase 
pentru unele produse care se 
vind statului, precum și pen
tru unele produse industriale 
pe care le cumpără țărănimea 
etc. (numai în 1970 avantâ- 
ele acordate acestor gospo
dării prin prețuri, indemniza
ții și scutiri de impozit au 
idus țărănimii un spor de ve
nituri de peste 300 milioane 
lei), prima dintre legile enu
merate prevede scutirea de

Ședința plenară de ieri
(Urmare din pag. 1)

în continuare, deputatul 
Virgil Pîrvu, vicepreședinte al 
Comisiei economico-financiare, 
a prezentat Raportul comisiilor 
permanente ale Marii Adunări 
Naționale la Proiectul de lege 
privind organizarea și dez
voltarea activităților indus
triale, de prelucrare a produ
selor agricole, construcții și 
.prestări de servicii în unități
le aparținînd consiliilor popu
lare, cooperației agricole, meș
teșugărești și de consum.

La dezbaterea proiectului de 
lege au luat cuvîntul depută
ții : Glieorghe Paloș, prim-se- 
cretar al Comitetului județean 
Gorj al P.C.R., președintele 
Consiliului popular județean, 
Constantin Bădiță, președin
tele Cooperativei agricole de 
producție din comuna Salcea, 
județul Mehedinți, Gheorghe 
Petrescu, președintele Uniunii 
Naționale a Cooperativelor A- 
gricole de Producție, Gheor
ghe Călin, prim-vicepreședinte 
al Consiliului popular jude
țean Ilfov, și Dumitru D. Pe
trescu, prim-vicepreședinte al 
Consiliului popular județean 
Argeș.

Proiectul de lege a fost dis
cutat apoi pe articole și supus 
votului secret al deputaților.

In cadrul discuției pe arti
cole, mai mulți deputați au 
făcut propuneri pentru îmbu
nătățirea proiectului de lege.

Cu amendamentele aprobate, 
Marea Adunare Națională a a- 
doptat Legea privind organiza
rea și dezvoltarea activităților 
industriale, de prelucrare a 
produselor agricole, construcții 
și prestări de servicii în uni
tățile aparținînd consiliilor 
populare, cooperației agricole, 
meșteșugărești și de consum.

In ședința de după-amiază, 

Impozit a tuturor acelor 
gospodari care realizează ve
nituri de pînă la 500 lei, 
precum și o reducere genera
lă a impozitului pe veniturile 
din activități agricole, prin 
diminuarea actualelor cote de 
impozit aferente veniturilor 
impozabile anuale între 500 
și 30 000 lei. De asemenea, 
nu se vor mai impune veni
turile. obținute de gospodări
ile aparținînd producătorilor 
individuali din creșterea unui 
număr de pînă la 5 bovine 
adulte, 20 de ovine și ca
prine, precum și 10 porcine. 
Legea mai prevede și alte 
reduceri de impozit pentru 
gospodăriile -^optd^ei „.care 
cresc un număr mai mare de 
animale, care au livezi de 
pomi fructiferi. în același 
timp, se prevede-scutirea in«- 
tegrală de impozite a venitu
rilor realizate de populație 
prin valorificarea fructelor de 
pădure, plantelor medicinale 
din flora spontană. în viitor, 
alocația de stat pentru copiii 
salariaților și ai celorlalte 
persoane îndreptățite, care 
au gospodării agricole perso
nale se va acorda indiferent 
de cuantumul veniturilor rea
lizate din activitățile agrico
le, dacă sînt îndeplinite cele
lalte condiții legale. Ca ur
mare a aplicării noii legi, im
pozitul • actual stabilit pe ve
niturile din activități agricole 
datorate de gospodăriile ță
rănești se va reduce cu ciroa 
85 la sută, veniturile, realiza
te , din creșterea animalelor 
fiind' practic scuttfe de impo
zit.. • Veniturile ‘ șupdimepțare 
realizate de țărănime vor fi, 
astfel, de peste 370 milioane 
lei, numai în anul în curs.

în vederea folosirii mai 
oomplete și în tot timpul a- 
nului a forței de muncă din 
localitățtie rurale și urbane, a 
valorificării resurselor locale 
de materii prime, precum și 
pentru satisfacerea într-o mă

la punctul următor al ordinii 
de zi, deputatul Iosif Banc, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, ministrul agricul
turii, industriei alimentare, 
silviculturii și apelor, a pre
zentat expunerea la Proiec
tul de lege pentru organizarea, 
administrarea și folosirea pa
jiștilor, loturilor zootehnice și 
semincere. precum și a stațiu
nilor comunale de montă.

Raportul comisiilor perma
nente ale Marii Adunări Na
ționale la acest proiect de lege 
a fost prezentat de deputatul 
Dumitru Coliu, președintele 
Comisiei pentru agricultură și 
silvicultură.

La discuții au luat cuvîntul 
deputății Adalbert Crișan, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Bistrița-Năsăud al 
P.C.R., președintele Consiliu
lui popular județean, Cecilia 
Dițescu, inginer agronom la 
Cooperativa agricolă de pro
ducție din comuna Malul cu 
Flori, județul Dîmbovița, loan 
Maldet, vicepreședinte al Con
siliului popular județean Ca- 
raș-Severin, Mircea Oprean, 
rectorul Universității din 
Craiova, și Mihai Ubornyi, 
prim-secretar al Comitetului 
municipal Odorheiul Secuiesc 
al P.C.R., președintele Consi
liului popular municipal.

Proiectul de lege a fost su
pus apoi discuției pe articole, 
în cadrul căreia mai mulți 
deputați au făcut propuneri 
pentru îmbunătățirea proiec
tului.

Cu amendamentele apro
bate de deputați, Marea Adu
nare Națională a adoptat, prin 
vot secret, Legea pentru orga
nizarea, administrarea și folosi
rea pajiștilor, loturilor zooteh
nice și semincere, precum și 
a stațiunilor comunale de 
montă.

sură mai mare, pe această 
cale a cerințelor crescânde ale 
populației și ale unităților so
cialiste cu unele produse și 
servicii, Marea Adunare Na
țională a adoptat Legea pri
vind organizarea și desfășu
rarea activităților industriale 
de prelucrare a produselor a- 
gricole, construcții și prestări 
de servicii. In acest spirit 
consiliile populare, unitățile 
aparținînd acestora/' coopera
tivele meșteșugărești și cele 
de consum vor organiza în 
localitățile rurale și urbane 
activități economice de pro
ducție. și prestări de' servicii. 
Unitățile nou create vor be- 

tneficia'^în pr/nd£ _doi. ani de 
-scutirea d^' pletawimpozitului 
pe circulația mărfurilor, pre
cum și de alte avantaje. Prin 
secțiile lor, unitățile pot exe
cuta in mediul rural lucrări 
de întreținere, reparații si 
construcții pentru nevoile 
unităților de stat, cooperatis
te și pentru populație, indi
ferent de valoarea lucrărilor.

Tot ieri, Marea Adunare 
Națională a atprobat și Legea 
pentru organizarea, adminis
trarea și f olosirea pa jiștilor, a 
loturilor zootehnice și semin
cere și d stațiunilor comuna
le de montă. Prin măsurile 
cuprinse Legea înlesnește 
repartizarea mai judicioasă a 
zcestora, asigurîna, în același 
timp, organizarea, adminis
trarea și folosirea lor judi
cioasă. Adoptarea de către 
Marea Adunare Națională a 
acestor legi va contribui la 
stimularea gospodăriilor țără
nești în obținerea unor can
tități sporite de produse ve
getale și animale, la dezvol
tarea unei activități intense 
In toate localități, ceea ce 
va avea drept urmare creș
terea producției de bunuri 
materiale, sporirea avuției 
naționale, ridicarea continuă 
a nivelului de trai al popu
lației.

La ultimul punct de pe or 
dinea de zi, ministrul corner 
țului interior, Nicolae Bozdoj 
a prezentat expunerea la Pre 
iectul de lege privind canti 
nele-restaurant pentru sala 
riați. Deputatul Dumitru Ba 
lalia, președintele Comisie 
pentru consiliile populare i 
administrația de stat, a expu 
raportul comisiilor permaner 
te ale Marii Adunări Națions 
le la acest proiect de lege.

La discuții au luat cuvînti 
deputății Nicolae Moraru, pre 
ședințele Uniunii sindicatele 
din întreprinderile industrii 
metalurgice și construcțiile 
de mașini, Dumitru Stai 
muncitor la Uzinele „Griviț 
Roșie" din București, Elisabi 
ta Moszorjak, muncitoare 1 
Fabrica de încălțăminte „Cr: 
șui" din Oradea, Gheorghe A 
lecu, prim-secretar al Corn: 
tetului municipal Ploiești i 
P.C.R., președintele Consilii 
lui popular municipal, Mari 
Diaconu, președinta Comitete 
lui sindicatului de la Intre 
prinderea „Dacia" din Capita 
lă, Vasile Ciriperu, inginei 
șef la Combinatul carbonife 
Valea Jiului, și Constanți 
Horobet, prim-secretar al Cc 
mitetului județean Vaslui t 
U.T.C.

Proiectul de lege a fost dis 
cutat apoi pe articole, făcîn 
du-se cu acest prilej propi 
neri pentru îmbunătățirea lu

Cu amendamentele aprobt 
te, Marea Adunare Național 
a adoptat prin vot secret Lc 
gea privind cantinele-restac 
rant pentru salariați.

Seara, lucrările s-au înche 
iat, viitoarea ședință plenar 
a sesiunii a șasea a celei de- 
Vl-a legislaturi a Marii Adu 
nări Naționale urmînd să fi 
anunțată din timp.

(Agerpres)



TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliu

lui de Stat al Republicii Socialiste România, a primit din 
partea împăratului HIROHITO, următoarea telegramă :

Vă mulțumesc sincer, Excelență, dumneavoastră și Con
siliului de Stat, pentru amabilele urări ce mi le-ați adresat 
cu prilejul zilei mele de naștere și vă exprim la rîndul meu, 
în mod cordial, cele mai bune urări.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România, a trimis Maiestății 
sale JULIANA, Regina Țărilor de Jos, următoarea telegramă ;

HAGA

Ambasadorul Japoniei la Bucu
rești, Yoshito Shimoda, a oferit 
joi după-amiază o recepție cu 
prilejul sărbătorii naționale a 
țării sale.

Au participat Manea Mănescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, Ion Pățan, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Ilie 
Murgulescu, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, Cor- 
neliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe, Traian Ispas, Teo
dor Vasiliu și Pompiliu Macovei, 
miniștri,

Au luat parte șefi de misiuni 
diplomatice și al ți membri ai 
corpului diplomatic.

★

Cu același prilej, ambasadorul 
Yoshito Shimoda a rostit o cu
vîntare la posturile noastre de 
radio și televiziune.

Cu ocazia Zilei naționale a Olandei, adresez Maiestății 
Voastre felicitări cordiale și cele mai bune urări pentru pros
peritatea poporului olandez.

Cu prilejul Zilei independen
ței Israelului, Raphael Bensha- 
lom, ambasadorul acestei țări la 
București, a rostit o cuvîntare la 
posturile noastre de radio.

Delegația Adunării Populare 
a Republicii Populare Bulgaria, 
condusă de acad. prof. Sava 
Ganovski, membru al C.C. al 
P.C.B., președintele Biroului 
Adunării Populare, care se afla 
în țara noastră la invitația Ma
rii Adunări Naționale a Repu
blicii Socialiste România, a făcut 
joi o vizită în județele Brăila și 
Galați.

Delegația parlamentarilor bul
gari este însoțită de Gheorghe 
Necula, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, Constantin 
Scarlat, deputat în M.A.N., de 
alte persoane oficiale române, 
precum și de Spas Gospodov, 
ambasadorul R. P. Bulgaria la 
București, și membri ai amba
sadei.

La sediul Consiliului popular 
județean Brăila, oaspeții au avut 
o întrevedere ou Mihai Nicojae, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean de partid, 
Consiliului popular județean, și 
alți reprezentanți ’ . 
locale de partial și de stat.

în continuare, au fost vizitate 
principalele cartiere de locuințe 
ale orașului și Muzeul Brăilei. 
De asemenea, oaspeții au depus 
o coroană de flori la placa me
morial „Hristo Botev" și au 
făcut un popas la piatra come
morativă care marchează înfiin
țarea, în 1869, de către Liga 
cărturarilor bulgari, a Academiei 
Bulgare de Științe.

președintele

ai organelor

La amiază, membrii delegației 
bulgare au fost oaspeții colecti
vului de muncitori, ingineri și 
tehnicieni ai Grupului de uzine 
de construcții industriale și ru
tiere „Progresul".

După vizitarea unor secții de 
producție, a avut loc un miting 
al prieteniei româno-bulgare. în 
cadrul mitingului, solii poporului 
frate bulgar au fost salutați de 
tovarășii Mihai Nicolae și Gheor- 
ghe Necula. Întîmpinat cu a- 
plauze călduroase a luat cuvîn- 
tul acad. prof. Sava Ganovski.

în onoarea delegației Adunării 
Populare a R. P. Bulgaria, pre
ședintele Consiliului popular ju
dețean a oferit un dejun.

După-amiază, parlamentarii 
bulgari și-au continuat vizita în 
județul Galați. însoțiți de Con
stantin Dăscălescu, prim-seore- 
tar al Comitetului juedețean de 
partid; președintele Consiliului 
popular județean, oaspeții s-au 
oprit pe platforma marelui Com
binat al siderurgiei românești, 
unde au luat cunoștință de mo
dernele procese tehnologice ce 
se desfășoară aici și s-au inte
resat de nivelul și calitatea pro
ducției, de perspectivele acestui 
modem obiectiv industrial al 
Galaților.

Președintele Consiliului popu
lar județean Galați, ă pferit un 
dineu în onoarea parlamentari- 
lor^bulgari.

Sosirea pe aeroportul interna
țional Otopeni a unui turboreac
tor Boeing-707 
„Panamerican", 
rețeaua hotelieră 
tal" a consemnat 
ză inaugurarea 
transoceanice New York-Buou- 
rești. Pe acest traseu sînt prevă
zute curse permanente, bisăpta- 
mînale, cu escale la Glasgow, 
Diisseldorf și Belgrad. în pre
zent, Capitala țării noastre este 
legată cu 28 de orașe ale lumii.

în cadrul unei vizite la Con
siliul popular al municipiului, 
Nicolas Temposi, pilot-șef la 
compania „Panamerican" a ofe
rit primarului general al Ca
pitalei, Dumitru Popa, din în
sărcinarea ------------------1”:
New York, 
cestui oraș.

Primarul 
a transmis 
New York, 
precum și un album ou imagini 
bucureștene.

A fost de față Leonard Meec- 
ker, ambasadorul S.U.A. la 
București.

al companiei 
participantă la 
„Intercontinen- 
joi după-amia- 

liniei aeriene

primarului orașului 
cheia de aur a a-

general al Capitalei 
primarului orașului 

un mesaj de salut,

★

Cu prilejul inaugurării zboru
rilor directe între New York și 
București, primarul orașului New 
York, John Lindsay a declarat o 
„Zi Romania-America", la New

SPORT •
0 inițiativa la... a 4-a ediție a

RALIUL PRIMĂVERII
Școala de «oferi amatori- 

București, organizează, sub 
auspiciile Automobil Clubului 
Român, cu concursul Liceului 
de mecanici agrlcoll-Craiova 
șl a Liceului 
ce'-Bucureștl, 
MAVERII. 
competiții 
venită de 
va fi dat 
1871.

Ediția din acest an va avea 
două etape. Prima : Bucu
rești — Alexandria — Roșiorii 
de Vede — Caracal — Craiova. 
A doua : Balș — Slatina — 
Pitești — autostrada București' . 
însumînd în total -460 km. Vil 
teza medie orară * ’ pe 'întreg 
parcursul este slâSllltă la 60 
km. E de Semnalat faptul că 
traseul întregului raliu va fi 
străbătut în condițiile unei 
circulații normale exceptînd, 
firește, probele, speciale cate 
se vor desfășura în spații spe- 
cia’l rezervate.

Raliul este deschis, în pri
mul rînd, automobiliștilor în
cepători atît din Capitală cit 
și din provincie cu condiția 
de a nu mai fi luat parte la 
vreo competiție sportivă de a- 
cest gen. Vor participa însă 
și sportivi consacrați ceea ce, 
nu ne îndoim, va da un plus 
de atractivitate competiției.

Tovarășul Em-ilian Alexan- 
drescu, director la Școala de 
șoferi amatori și director de 
concurs, de la care am obți
nut informațiile de mai sus,

„Ion Necul- 
RALIUL PRÎ- 

Startul acestei 
automobilistice, de- 
acum tradițională, 
în ziua de 22 mai

a ținut să remarce că pe tot 
parcursul „bastonul de mare
șal" se află în portbagajul 
fiecărui concurent fie el con
sacrat sau începător. Câștigă
torul raliului, și inclusiv a 
„Marelui premiu» (în valoare 
de 10 000 lei) oferit de ziarul 
„Informația Bucureștiului", va 
fi concurentul care va înre
gistra cei mai buni timpi pe 
traseu și la probele speciale.

Startul festiv se va da

dimineața zilei de 22 mai la 
orele 7,01 din fața școlii — 
Bd. Republicii nr. 108, iar ple
carea oficială a primului con
curent în raliu va fi la ora 
8,01. Sosirea primului concu
rent în București este prevă-

u.» _ • ia orele 11,32,
decernare â
loc cu două
în sala „Mo- 
din Capitală".

zută a doua zi 
festivitatea de 
premiilor avînd 
zile mai tîrziu 
dern-clubului»

U THANT 
DESPRE

COOPERAREA 
EUROPEANĂ

în ședința de miercuri a 
Comisiei economice a O.N.U. 
pentru Europa a luat cuvin- 
tul secretarul general al 
O.N.U., U Thant, care s-a 
referit pe larg Ia probleme
le cooperării economice și 
politice între țările europene. 
„Orizontul se luminează și 
relațiile politice dintre țările 
Comisiei economice pentru 
Europa, avind sisteme dife
rite, se îmbunătățesc" — a 
spus U Thant. Vorbitorul a 
exprimat speranța că „a- 
ceastă tendință pozitivă va 
continua și va da rezultate 
bune". Referindu-se la aspec
tele economice ale cooperării 
europene, secretarul general 
al O.N.U. a apreciat că efor
turile întreprinse de țările 
Europei pentru a-și extinde 
relațiile economice, în con
dițiile unor sisteme politice 
deosebite, „reflectă o reali
tate nouă a lumii contempo
rane". U Thant s-a pronun
țat pentru o intensificare a 
cooperării economice inter- 
europene și pentru o mai 
mare liberalizare a comerțu
lui intereuropean.

ORIENTUL

In întimpinarea
semicentenarului P.C.R.

Cu prilejul aniversării semi
centenarului Partidului Comu
nist Român, ambasadorul Româ
niei la Varșovia, Tiberiu Petres
cu, a ținut joi o conferință 
de presă. Au participat activiști 
ai C.C. al P.M.U.P., reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Exter
ne, ziariști.

Ambasadorul român a vorbit 
despre principalele momente ale 
luptei și activității Partidului .Co
munist Român în cei 50 de ani de 
existență și a relevat înalta sem
nificație a acestei aniversări pen
tru poporul nostru, angajat în 
construirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

In cadrul manifestărilor orga
nizate cu prilejul aniversării se
micentenarului Partidului Co
munist Român, ambasadorul Re
publicii Socialiste România în 
Republica Populară Bulgaria, Ni- 
colae Blejan, a ținut joi o con
ferință de presă în saloanele 
ambasadei. El a vorbit despre

însemnătatea actului istoric al 
creării Partidului Comunist Ro
mân, despre lupta dusă de po
porul român, sub conducerea 
comuniștilor, pentru libertate și 
o viață mai bună, subliniind 
succesele pe care le-a obținut 
țara noastră în construcția so
cialistă.

La universitatea din Greifs
wald, R. D. Germană, a avut 
loc, în prezența unor membri ai 
ambasadei Republicii Socialiste 
România la Berlin, o întilnire 
consacrată semicentenarului 
Partidului Comunist Român, la 
care au luat parte studenți și 
cadre didactice.

La Ambasada Republicii So
cialiste România din Praga a 
avut loc joi o conferință con
sacrată semicentenarului Parti
dului Comunist Român. Au 
participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe al 
R.S. Cehoslovace, precum și 
reprezentanți ai presei centrale.

PREȘEDINTELE POMPIDOU 
A VIZITAT PAVILIONUL 

ROMÂNESC
Președintele Franței, Geor

ges Pompidou, a vizitat joi 
Tîrgul internațional din Pa
ris, la care participă și țara 
noastră.

După ce s-a oprit îndelung 
în fața standurilor pavilionu
lui românesc, președintele 
Pompidou a felicitat pe orga
nizatorii pavilionului, făcînd 
aprecieri elogioase cu privire 
la calitatea exponatelor și la 
stilul original de prezentare. 
Președintele Georges Pom
pidou a declarat că acordă 
o mare importanță dezvoltă
rii în continuare a relații
lor franco-române și a trans
mis președintelui Nicolae 
Ceaușescu urări cordiale.

SCRUTINUL 
OLANDEZ

COALIȚIA GUVERNAMENTALI
A PIERDUT MAJORITATEA 

ABSOLUTĂ
Alegerile parlamentare din O- 

landa, desfășurate miercuri, s-au 
soldat cu un eșec al coaliției gu
vernamentale. Potrivit rezulta
telor oficiale date publicității la 
Haga, cele patru partide de coa
liție au înregistrat pierderi, ele 
dispunînd acum de un total de 
74 de mandate din cele 150 ale 
Camerei Inferioare a statelor ge
nerale (Parlament), față de 85 
oîte dețineau înainte.

Pe de altă parte, rezultatele 
scrutinului confirmă un succes 
al formațiunilor de stînga. Ast
fel, Partidul Muncii (socialist) a 
obținut 39 de mandate (cu 5 mai 
multe decît în alegerile prece
dente), el devenind cea mai pu
ternică formațiune politică din 
Olanda. De asemenea, Partidul 
comunist a obținut un mandat 
în plus, dispunînd acum de 6 
locuri în Camera Inferioară.

APROPIAT
• întrevedere U Thant-Jarring • Declara
țiile lui W. Rogers • Incidente la liniile

de 'încetare a focului
Secretarul general al O.N.U., 

U. Thant, care a efectuat o vi
zită de patru zile în Elveția, a 
declarat ziariștilor, înaintea ple
cării sale spre New York, că 
discuțiile avute cu ambasadorul 
Gunnar Jarring au reprezentat 
un util și cuprinzător schimb de 

. informații și opinii asupra si
tuației din Orientul Apropiat. U 
Thant a precizat că Gunnar Jar
ring a-acceptat să se întoarcă la 
New York către mijlocul lunii 
mâi, pentru discuții suplimen- 

. tare. El a adăugat că_ evoluția 
^din următoarele săptămîni a 
evenimentelor din această re
giune ar necesită și justifica 
prezența la O.N.U. a ambasa
dorului Jarring.

în

De la comisia 
de disciplină a F.R.F. 
DINU SI DUMITRA- 
CHE SUSPENDAȚI PE 
3 ETAPE

Intre alte cazuri luate asea
ră în discuție de comisia de dis
ciplină a F.R.F. a fost și ace
la petrecut în meciul de la 
Constanța, dintre Farul și Di- 
namo-București. 6 jucători 
din cele 2 formații au fost 
sancționați... pentru insulte și 
injurii aduse arbitrului, in
ternaționalii Dinu și Dumitra- 
che au fost suspendați pentru 
cîte 3 etape fiecare — una 
din etape fiind considerată și 
cea din Cupa de miercuri — 
Stanică a fost suspendat pe o 
etapă. pentru joc periculos, 
iar Ghircă, Radu Nunwailler 
și Ștefan au primit mustrări.

PRONOSPORT
1. Petrolul-Farul
2. Poli. Iași-Steaua
3. U.T.A.-Steagul roșu
4. Dinainb-F.C. Argeș
5. Jiul-„U“ Cluj
6. „U" Craiova-Rapid
7. C.F.R. Cluj- C.F.R.

Timișoara
8. Poli. Galați-F. C.

Galați
9. Progresul-Portul

10. Gloria-C. S. M.
Reșița
Olimpia Oradea» 
U.M. Timișoara 
Electroputere-C.S.M. 
Sibiu
Corvinul-Minerul 
Anina

în drum spre Ankara, undeva 
participa la sesiunea Consiliului 
ministerial al pactului C.E.N.T.O 
secretarul de stat al S.U.A., Wil
liam Rogers, a făcut joi dimi
neața o escală la Paris, unde a 
avut o convorbire cu ministrul 
afacerilor externe al Franței, 
Maurice Schumann. Cei doi mi
niștri au abordat, în principal, 
problema Orientului Apropiat în 
lumina apropiatei călătorii pe1 
care William Rogers o va face 
în capitalele mai multor țări a- 
rabe și în Israel. Potrivit agen
ției ASSOCIATED PRESS, se
cretarul de stat american a dat 
asigurări ministrului de externe 
francez că, înzcursul acestui tur
neu, el nu va încerca să se sub
stituie ambasadorului Gunnar 
Jarring.

înainte de a pleca spre Anka
ra, Rogers a declarat ziariștilor 
că, în cursul acestui turneu, „nu 
trebuie să se aștepte nimic spec
tacular, nici un eveniment dra
matic. Sperăm, a adăugat mini
strul, că vizita va contribui la 
progresul, deja existent, în pro
cesul elaborării unei reglemen
tări pașnice-

lui de observatori O.N.U. în O- 
rientul Apropiat, generalul En- 
5io Siilasvuo, a informat Secre
tariatul General al Organizației 
Națiunilor Unite că în. sectorul 
liniilor de încetare a focului is- 
raelo-siriene a avut loc o inten
sificare a acțiunilor militare, ca 
urmare a bombardamentelor re
petate ale artileriei israeliene, 
din zilele de 26 și 27 aprilie, 
transmite agenția FRANCE 
PRESSE.

în ceea ce privește zona Ca
nalului de Suez, raportul ș i- 
naleaza că un avion egipte, a 
depășit, la 26 aprilie, linia de în
cetare a focului și că, în ziua, 
următoare, două avioane israe
liene au survolat pozițiile R.A.U. 
de pe malul apusean al Canalu
lui.

în cadrul unei conferințe de 
presă, Salah Khalaf, unul dintre 
liderii organizației „Al Fatah", 
a anunțat la Amman creafea u- 
nui comitet comun iordano-pa- 
lestinian însărcinat cu stabili
rea locurilor de pe teritoriul ior
danian unde vor fi instalate ba
zele și pozițiile fedainilor. Salah 
Khalaf a reafirmat cu acest pri
lej că mișcarea de rezistență 
respinge crearea unui „mini- 
stat“ palestinian.

întrunit sub conducerea pre
ședintelui Anwar Sadat, Comi
tetul Central al Uniunii Socia
liste Arabe a aprobat joi, după 
două zile de dezbateri1, declara
ția de constituire a Federației 
Republicilor Arabe.

C.E.N.T.O

Șeful statului major al grupu-

Convorbirile

cvadripartite

I

JSc.tj
f/1

Ankara găzdu
iește reuniunea 
anuală a Consi
liului ministerial 
al Organizației 
Tratatului Cen
tral (C.E.N.T.O.).

Constituit în 
1959 — în urma 
reorganizării așa 
numitului „pact
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PRINTRE COLINELE VERZI î 
rulează la Patria (orele 10; 13; 16; 
18,45; 21,15).

ZESTREA DOMNIȚEI RALU : 
•ulează la Luceafărul (orele 9; 
1,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45), Fero
viar (orele 9; 11.15; 13,30; 16; 18,15; 
0,30), Excelsior (orele 9; 11,15;
3,30; 16; 18,15; 20,30), Gloria (orele 
; 11.15; 13,30; 16: 18,15; 20,30).
MOARTEA FILATELISTULUI : 

ulează la Victoria (orele 9; 11,15; 
3,30; 16; 18,30; 20,45).
HAIDUCII LUI ȘAPTECAI : ru- 

ează ‘ - • - ■ —
3,30;
,30; 
adia 
8.30; ,
DOMICILIUL CONJUGAL: ru- 

?ază la Capitol (orele 9,30; 11,45: 
4; 16,30: 18,45; 21).
SUNETUL MUZICII : rulează Ia 
estival (orele 9; 12,30; 16,15; 20). 
BUTCH CASSIDY $1 SUNDAN

CE KID : rulează la București 
jrele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), 
avorit (orele 9.15. 11,30: 13,45: 16; 
1,15; 20,30). Modern (orele 9;
1,15; 13,30; 16; 18 30; 20.45).
STRĂINUL : rulează la Lumina 

>rele 9—15,30 în continuare; 19).
MIHAI VITEAZUL . rulează la 
uzești (orele 15,30; 19,30), Volga 
>rele 9,45; 15; 19) Progresul (ore- 
‘ 15: 19).
RENEGATA : rulează la Infră- 
rea (orele 15,30; 17,45; 20).
PREȚUL PUTERII ; rulează la 
acia (orele 8,45—20 în continua- 
î), Floreasca (orele 15,30; 18;
•,30). Arta (orele 9; 11,15; 13,30; 
1,45; 18,15: 20.30).
SECRETUL DIN SANTA VIT
ORIA : rulează la Tomis (orele 
30; 12.30; 16; 19,15), Flamura (ore- 
■ 9; 11,45; 14,30: 17.15; 20).
CEI TREI CARE AU SPERIAT 
ESTUL : rulează la Miorița (ore- 

9; 1115: " '* ........
ncegi (orele 10: 15,30: 
TRANDAFIRI --------
NGELICA : i 
rele .15,30;
,45; 18; 29).

la Central (orele 9,15; 11,30; 
16; 18,15; 20,30), Gloria (orele 
11,30; 16; 18,15; 20,30), Me-

(orele 9; 11,15; 13,30; 16;
20,45).

poienile roșii : rulează la 
Unirea (ora 20,15).

LOS TARANTOS : rulează la 
Lira (orele 15,30; 18; 20,15), Flacăra 
(orele 15,30; 18; 20,30).

ROMEO ȘI JULIETA : rulează 
la Drumul Sări (orele 16 și 19).

„ ''1” rulează la 
17,45; 20).

— ------------------ -  rulează la
Giulești (orele 15.30; 18; 20,30), Au
rora (orele 9; 11; 13,30: 15,45:
20.15) .

CLANUL SICILIENILOR : 
lează Ia Pacea (orele 15,30;
20.15) , Viitorul (orele 15,45;
Cosmos (orele 15.30; 18).

VAGABONDUL : rulează
Crîngași (orele 10; 16; 19,30).

TREC ZILELE : rulează la 
torul (ora 20,15).

ULTIMA RELICVA : rulează 
la Munca (orele 16; 18; 20).

O DUMINICA ÎN FAMILIE : 
rulează la Cosmos (ora 20,15).

MEXIC ’70 : rulează la Vitan 
(orele 15.30; 18).

TRIMIS EXTRAORDINAR : ru
lează la Vitan (ora 20,15).

DOAR UN TELEFON : rulează 
la Rahova (orele 15.30; 18; 20,15).

HIBERNATUS rulează Ia La- 
romet (orele 15,30; 17,30; 19,30).

POVEȘTILE PITICULUI BIM
BO : rulează la Timpuri Noi (ore
le 9—17,45 în continuare ; program 
de filme documentare -------
19.30: 21)

RÎUL SI MOARTEA ; 
la Cinemateca Union 
HOȚII DE BICICLETE _____
10,30; 12,30; 14.30), SE CUTREMU
RA PĂMÎNTUL (orele 16.30; 
10,45), ABISUL PASIUNII (ora 21).

CINTECELE MĂRII
Ferentari (orele 15,30: 

ADIO, GRANADA ! :

JEFUIEȘTE O BANCA — ora 20 ; 
Teatrul „C. Tănase" (Sala Savoy): 
BIMBIRICA — ora 19,30; (Sala 
Studio) : CERCUL MORȚII — ora 
20; Teatrul Giulești : FREDDY — 
ora 19,30; Studioul I.A.T.C. : LA- 
PUȘNEANUL — ora 20; Teatrul 
„Țăndărică" (Calea Victoriei) : 
ILEANA SlNZIANA — ora 17; 
NOCTURN V — ora 21,30; (Str. 
Academiei) : BANDIȚII DIN
KARDEMOMME — ora 17; Tea
trul „Ion Vasilescu": MINI—JAZZ 
CU MAXI—HAZ — ora 19,30 ; 
Circul Globus : CIRCUL MARE 
DIN MOSCOVA — ora 19,30.
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(orele

rulează 
(ora 9), 

(orele

13,30: 15,45; 18: 20.15), 
18: 20,30).

I ROȘII PENTRU 
rulează la Unirea 
18), Moșilor (orele
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Opera Română : TURANDOT — 

ora 19,30; Teatrul de Operetă : 
ȚARA SURÎSULUI — ora 19,30; 
Teatrul de Comedie : DISPARI
ȚIA LUI GALY GAY — ora 20; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (Schitu Măgureanu) : IUBI
RE PENTRU IUBIRE — ora 20; 
(Sala Studio) : GLUGA PE OCHI 
— ora 20; Teatrul Mic : CUM SE

• 14,00 Tenis de cîmp : Româ
nia — Olanda în cadrul „Cupei 
Davis" • 17,00 Teleșcoală — Lim
ba română — gramatică — Ele
mente de sintaxă. Prezintă conf. 
dr. Gheorghe Bulgăr. Biologie — 
Ultrastructura celulei. Prezintă 
prof. dr. docent Ionescu Varo ® 
18,00 Căminul q 18,40 Lumea co
piilor. Povestiri pe degete. Brîn- 
dușa Zaița Silvestru prezintă „Tn- 
tîmplările lui Bobiță" de Marin 
Traian • 19,05 Tragerea Loto o 
19,15 1001 de seri — emisiune pen
tru cei mici © 19,30 Telejurnalul 
de seară a 20,00 50 de ani în 50 
de evocări © 20,20 '
mai". Montaj liric __ ____
poeților • 20,30 în această țară, 
comuniștii (III). Vara fierbinte — 
film documentar de montaj, 
realizat de Paul Angliei • 21,50 
Concert de muzică populară sus
ținut de ansamblul „Ciocîrlia". 
Soliști : Angela Moldovan, Aure
lia Fătu-Răduțu, Maria Păunes- 
cu, Ion Cristoreanu, Simion Pop, 
Dumitru Zamfira — caval, Marin 
Cotoanță — cobză. Ion Milu — 
taragot. Marin Chisăr — cimpoi, 
Radu Constantin — nai. Condu
cerea muzicală Tudor Pană 
® 22,20 Imagini din Olanda. Re
portaj filmat de Nicolae Po
pescu și Constantin Lungu © 
22,40 Telejurnalul de noapte.
Sport.

„Cîntec de 
din creația

La Paris a avut loc joi cea 
de-a 111-a ședință a conferin
ței cvadripartite în problema 
Vietnamului. în intervenția sa, 
conducătoarea delegației Gu
vernului Revoluționar Provizo
riu al Republicii Vietnamului 
de Sud, Nguyen Thi Binh, a 
relevat poziția justă a G.R.P. în 
ce privește soluționarea pașnică 
a problemei Vietnamului de 
Sud. Nguyen Thi Binh a evi
dențiat, de asemenea, element 
ța și umanitarismul poporului 
vietnamez, dovedite prin modul 
în care sînt tratați militarii din 
rîndul trupelor inamice luați 
prizonieri, precum și prin re
centul ordin al Comandamentu
lui armatei de eliberare, care 
cere să nu fie atacați militarii 
americani ce se opun războiu
lui și nu întreprind acțiuni osti
le împotriva forțelor patriotice 
și a populației civile.

Conducătoarea delegației Gu
vernului Revoluționar Provizo
riu al Republicii Vietnamului 
de Sud, a afirmat că, refuzînd 
să-și retragă rapid toate trupe
le de pe teritoriul sud-vietna- 
mez, guvernul S.U.A. se opune 

■ drepturilor naționale sacre ale 
poporului vietnamez și, totoda
tă, încalcă aspirațiile legitime 
ale poporului american de re
stabilire imediată a păcii și de 
repatriere a militarilor ameri
cani. Evocînd recentele acțiuni 
pacifiste din S.U.A., Nguyen 
Thi Binh a arătat că acestea do
vedesc că poporul american se 
opune în mod energic războiu
lui dus în Vietnam și în restul 
Indoehinei.

Luînd cuvîntul, șeful delega
ției R.D. Vietnam, Xuan Thuy, 
a făcut o propunere concretă 
în vederea începerii imediate a 
convorbirilor cu S.U.A. pentru 
stabilirea unui termen de eva
cuare a forțelor americane de 
pe teritoriul sud-vietnamez, ast
fel îneît părțile să poată discuta 
după aceea problema eliberării 
prizonierilor.

de la Bagdad" 
care, prin retragerea Iranului 
nu-șd mai justifica nici titu
latura — C.E.N.T.O. cuprinde 
patru membri deplini (Anglia, 
Turcia, Iranul și Pakistanul) 
și un „membru asociat» cu 
„statut de observator*' (State
le Unite).

Sub înrîurirea schimbărilor 
survenite pe arena internațio
nală, a intensificării curente
lor de opinie în favoarea pă
cii și independenței naționa
le, a cooperării între state, 
s-a evidențiat mai ales în ul
timii patru-cinci ani, un pro
ces de continuă coroziune a 
C.E.N.T.O. In rîndul membri
lor asiatici ai pactului (Tur
cia, Iran, Pakistan) și-a făcut 
tot mai mult loc ideea că C.E. 
N.T.O., departe de a le a- 
sigura un grad sporit de secu
ritate, nu poate decît contri
bui la perpetuarea elemente
lor de nesiguranță și tensiu
ne în viața internațională. Ră
ceala crescîndă a celor trei 
țări menționate față de aceas
tă organizație și-a găsit expre
sie în faptul că ele insistă și 
acționează pentru schimbarea 
accentului activității de pe 
latura militară pe cea a co
laborării economice. Această 
tendință s-a făcut remarcată 
prin refuzul Pakistanului de 
a participa, începînd din 1965, 
la manevrele militare comu
ne ale alianței. Această ten
dință și-a găsit, de asemenea, 
o confirmare elocventă în ac
tivizarea sensibilă în ultimii 
ani a R.C.D. (Regional Coope
ration for Developement — 
Cooperarea regională pentru 
dezvoltare) organism de cola
borare regională care reuneș
te în afara C.E.N.T.O. — Ira
nul, Pakistanul și Turcia. In 
cadrul R.C.D. au fost lărgi
te relațiile economice, turis
mul, schimburile culturale. 
Reprezentanții „celor trei“ au 
hotărît, la reuniunea la nivel 
înalt de la Izmir din primă
vara anului trecut, să-șl ar
monizeze planurile de dezvol
tare națională, să-și acorde a- 
jutor reciproc în construirea 
unor obiective industriale în 
țările lor. „Cercuri influente 
din cele trei capitale — nota 
recent NEW-YORK TIMES — 
sînt de părere că în viitorul 
nu prea îndepărtat C.E.N.T.O. 
va fi desființat rămînînd nu
mai R.C.D., ca o expresie a 
colaborării economice echita
bile și necesare între c&i trei 
parteneri asiatici".

Evoluțiile și tendințele din 
C.E.N.T.O. vin să confirme 
că, la fel ca în cadrul 
N.A.T.O. sau S.E.A.TO,. devin 
tot mai profunde contradicții
le dintre existența blocurilor 
militare și aspirațiile mereu 
mai puternice spre destindere 
și cooperare internațională.

• AMBASADORUL REPU
BLICII SOCIALISTE ROMA
NIA în Nigeria. Gheorghe Ia- 
son, a fost primit la 29 aprilie 
de șeful statului nigerian, ge
neralul Yakubu Gowon. în ca
drul întrevederii, desfășurată 
într-o atmosferă cordială, au 
fost abordate probleme privind 
dezvoltarea relațiilor dintre cele 
două țări.

• IN STRĂVECHIUL ORAȘ 
AUSTRIAC STEYR s-a deschis 
miercuri o „Săptămînă româ
nească" prin inaugurarea unei 
expoziții dedicate țării noastre.

A DOUA DEMISIE 
A LUI LON NOL

O DE ABIA ÎNSĂRCINAT CU 
FORMAREA „ALTEI ECHIPE", 
Lon Noi. a demisionat din nou. 
Criza politică de la Pnom Penh 
— determinată de disensiunile 
și lupta pentru putere dintre 
liderii administrației, criză am
plificată de succesele forțelor 
de rezistență populară — nu a 
putut fi depășită.

• ÎN SALA BIBLIOTECII 
NAȚIONALE DIN LIMA s-a 
deschis expoziția de carte ro
mânească, organizată sub auspi
ciile Ministerului Afacerilor Ex
terne al Republicii Peru.

• ÎN CONFORMITATE cu ho- 
tărîrea adoptată de conducerea 
Federațiilor studențești și de or
ganizațiile de tineret ale diferi
telor partide, studenții, precum 
și elevii școlilor medii din Ve
nezuela au declarat grevă, ce- 
rînd o reformă radicală a învă- 
țămîntului.

ARESTĂRI ÎN SPANIA
• AGENȚIA ANSA informea

ză că sute de studenți și munci
tori din Madrid, Barcelona, Va
lencia și alte orașe spaniole au 
participat la demonstrații în 
semn de protest față de valul de 
arestări inițiate de poliția fran- 
chistă în preajma zilei de 1 Mai. 
în timpul demonstrațiilor, s-au 
produs ciocniri între manifes- 
tanți și poliție. Numeroase per
soane au fost arestate.

• JAN KACZMAREK, pre
ședintele Comitetului pentru 
Știință și Tehnică al R.P. Po
lone, conducătorul grupului de 
experți polonezi care se află 
într-o vizită în S.U.A., a avut o 
întrevedere cu Edward David, 
consilierul președintelui S.U.A. 
pentru probleme științifice, a- 
nunță agenția P.A.P. Au fost 
examinate probleme legate de 
lărgirea colaborării polono-ame- 
ricane in domeniul tehpico-știin- 
tific.

PacîM Andin?
Creat ca organizație de cola

borare economică regională 
a celor cinci state latino- 

americane dintre Anzi și Pacific 
(Chile, Peru, Bolivia, Ecuador șl 
Columbia), Pactul Andin păruse 
inițial un. „cop-il născut mort». în. 
calea obiectivelor sale principa
le — accelerarea dezvoltării eco
nomice pe calea cooperării reci
proce în vederea scuturării do
minației economice străine și a 
întăririi independenței naționale 
— se aflau obstacole dificile. îna
poierea economică, dominația ca
pitalului străin, îndeosebi nord- 
american, gravele probleme so
ciale alimentînd permanent ne
mulțumirea populară și, în con
secință, instabilitatea politică cro
nică (Bolivia și Ecuadorul deți- 
nînd adevărate recorduri mondiai- 
le în succesiunea loviturilor de 
stat) făceau ca ideea cooperării 
să pară mal mult o iluzie. De 
altfel, în primii săi ani de exis
tență organizația a confirmat în
tru totul scepticismul observato
rilor, ființînd mai mult pe hîrtie.

Dacă în momentul de față se 
poate vorbi fără doar și poate de 
o revitalizare a Pactului Andin, 
acest lucru se datorează evoluții
lor pozitive care au avut loc în 
ultimii ani în America Latină și 
în primul rînd între Anzi și Pa
cific. America Latină trăiește în 
prezent momentul afirmării inde
pendenței și suveranității națio
nale, al reevaluării relațiilor „tra
diționale" cu nordul bogat și 
influent al continentului, moment 
caracterizat în modul cel mai 
pregnsint prin „Consensul de la 
Vina del Mar“ din 1969, cînd gu
vernele latino-americane au im
pus un nou cadru al raporturi
lor lor economice cu Statele U- 
nite : controlul național asupra 
societăților străine, limitarea pro
fiturilor și a exporturilor de be
neficii ale acestora, posibilitatea 
de cheltuire a creditelor din 
S.U.A. și în afara pieței acesteia, 
accesul larg pe piața nord-ame- 
ricană a mărfurilor lor. La aceas
tă reformulare a principiilor re
lațiilor în cadrul Organizației 
Statelor Americane se adaugă 
importantele mutații politice care 
au avut Ioc, începînd din 1968, 
tocmai în statele membre ale 
Pactului Andin. întîmplarea sau 
necesitatea au făcut ca acestea 
să apară în mod semnificativ în 
Peru, a cărui capitală. Lima, 
găzduiește sediul organizației.

Perioada octombrie 1968 — oc
tombrie 1969 a căpătat în fostul 
imperiu al incașilor denumirea 
de „an al independenței naționa
le». Guvernul președintelui Velas
co Alvarado adopta o Mnie poli
tică conformă intereselor națio
nale si cerințelor populare, națio
nalizând terenurile și instalațiile 
societății „International Petro
leum Company" — măsură urma
tă mai tîrziu de decretarea unei 
amnlc reforme agrare.

Sămînța neruană a prins rădă
cini puternice. între Ănzi și Pa
cific a urinat o adevărată explo
zie a naționalizărilor, începutul 
instituirii treptate a controlului 
statului asupra resurselor națio
nale. în Ecuador, „Texaco-Oil» a 
trebuit să restituie statului două 
treimi din terenurile petrolifere 
concesionate și să accepte spori
rea redevențelor. în Bolivia, 
„Gulf-Oil« se vedea pusă în a- 
ceeași situație, ca de altfel și so
cietatea „Anaconda" pentru o par
te din exploatările sale cuprifere 
din Chile, naționalizarea totală a 
industriei cuprului fiind deja a- 
nunțată. Senatul columbian a- 
proba, la rîndul său, proiectul de 
lege privind naționalizarea mi

nelor de metale prețioase — șl 
aceasta nu este decît catalogul 
celor mai importante măsuri. Cu 
excepția Ecuadorului și Columbi
ei, unde evoluția nu trebuie to
tuși x subestimată, instaurarea trep
tată a controlului statului asu
pra economiei naționale a avut 
loc pairalel cu venirea Ia putere 
a unor forțe politice mai apro
piate de aspirațiile maselor popu
lare — succesul grupărilor milita
re progresiste în Peru și Boli
via (conduse de actualii pre
ședinți Velasco Alvarado șl, res
pectiv, Juan Jose Torres) șl, în

Țările „Pactului Andin" : repar
tiția populației

sfîrșit, victoria în alegerile din 
Chile a Frontului Unității Popu
lare al președintelui Allende, In 
lumina acestor evoluții, nu este 
surprinzător că Pactul Andin 
poate spera să se apropie acum 
cu șanse mai bune de concreti
zarea obiectivelor sale.

Cele cinci țări membre ale or
ganizației grupează circa o cinci
me din suprafața și populația A- 
mericii de sud, dispun însă de 
90 la sută din resursele de cu
pru și cositor, de 60 la sută din 
cele de minereu de fier, de cir
ca jumătate din cele de cărbune, 
aur, argint și zinc șl aproape în 
întregime de cele de molibden și 
iod — la care se adaugă posibi
litatea unei situații asemănătoare 
în privința petrolului în cazul în 
care cererea de aderare înainta
tă recent de Venezuela- va fi 
satisfăcută. Valorificarea maximă, 
în folosul propriilor popoare, a 
acestor uriașe resurse, prin coo
perare, este obiectivul principal 
al organizației. Realizarea aces
tuia depinde de măsura progre
selor acțiunii de instaurare a in
dependenței economice a statelor 
respective.

La ultima sesiune extraordina- 
ră a Comisiei Pactului a fost a- 
probat un regim comun căruia 
urmează să-i fie supus ca>pitalul 
străin în statele membre. Astfel, 
companiile străine vor fi transfor
mate în societăți mixte cu o par
ticipare de minimum 51 la sută a 
capitalului autohton — durata a- 
cestui proces fiind stabilită pen
tru Chile, Columbia și Peru Ia 
15 ani, iar pentru Bolivia și Ecua
dor la 20 de ani. Hotărîrea pre
vede, de asemenea, excluderea 
totală a capitalului străin din ra- 
mr-vo nrincipale ale economiei, 

nd-in trăiește un nou

BAZIL ȘTEFAN

Ședința Comitetului Executiv C.A.E.R.
Semnarea unor convenții privind colaborarea tehnico-științifică

MOSCOVA 29. — Corespon
dentul Agerpres, Laurențiu 
Duță, transmite : Intre 27 și 29 
aprilie a avut loc la Moscova 
cea de-a 52-a ședință a Comi
tetului Executiv al Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc.

La lucrările ședinței Comi
tetului Executiv au participat 
vicepreședinți ai guvernelor 
țărilor membre ale C.A.E.R. 
Ședința a fost prezidată de 
Gheorghe Rădulescu, repre
zentantul Republicii Socialiste 
România, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România.

La ședință au fost examina
te problemele care vor fi pre
zentate de Comitetul Executiv 
spre examinare celei de-a 
XXV-a sesiuni a Consiliului, 
precum și probleme curente 
ale colaborării economice și 
tehnico-științifice a țărilor 
membre ale C.A.E.R. în pro
blemele examinate, Comitetul 
Executiv a adoptat hotărîri și 
recomandări corespunzătoare.

MOSCOVA 29. — Corespon
dentul Agerpres, Laurențiu 
Duță, transmite : la 28 aprilie, 
au fost semnate la Moscova 
șapte convenții privind cola
borarea tehnico-științifică a 
Bulgariei, Cehoslovaciei, R.D. 
Germane, Mongoliei, Poloniei, 
României, Ungariei și Uniunii 
Sovietice în unele domenii ale 
științei și tehnicii. Se prevede 
crearea de centre coordona
toare internaționale pentru 
următoarele probleme : cerce
tări în domeniul fizicii biolo
gice, crearea de aparate bio
medicale pentru cercetările 
științifice și medicina clinică ; 
protecția metalelor împotriva 
coroziunii ; protecția naturii ; 
folosirea complexă a materiei 
prime lemnoase ; cercetarea 
unor noi tipuri de pesticide, 
elaborarea de metode biologi
ce și alte metode pentru pro
tecția plantelor și studierea 
complexă a influenței mijloa
celor de protecție asupra me
diului înconjurător ; elabora
rea de noi catalizatori indu

striali și îmbunătățirea calită
ții catalizatorilor care se folo
sesc în industrie.

Convențiile au fost semnate 
în îndeplinirea hotărîrilor ce
lei de-a XXIII-a sesiuni (spe
ciale) a Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc. Introduce
rea formelor și metodelor noi 
de activitate în comun pentru 
partea interesată va contribui 
la creșterea în continuare a 
eficienței, colaborării tehnico- 
științifice a țărilor membre 
ale C.A.E.R.

Convențiile au fost semnate 
de reprezentanții comitetelor 
și ministerelor pentru știință 
și tehnică din țările frățești. 
Au fost de față vicepreședinți 
ai guvernelor : Bulgariei — I. 
Mihailov, Cehoslovaciei — F. 
Hamouz, R.D. Germane — G 
Weiss, Mongoliei — D. Gom- 
bojav, Poloniei — M. Jagielski, 
României — Gheorghe Rădu
lescu, Ungariei — A. Apro, 
Uniunii Sovietice — V. A. Ki
rillin, M. A. Leseciko.
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