
k AVEM DATORIAZANUL XXVIII, SERIA II

Nr. 7103

W
CU PRICEPEREINTENS
SĂ-L FOLOSIM

Proletari din toate țările, uniți-vă !

PAG NI

J

NICOLAE

Convorbiri oficiale
11

AFRICA CENTRALA
CEAUȘESCU

K_ «F ■ H H H (Kmw

Bhi * Ura
ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

SÎMBĂTĂ

18 MARTIE 1972

VIZITA PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE STAT

ÎN REPUBLICA
La Universitatea

„Jean Bedel Bokassa'în cursul după-amiezii, președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu, însoțiți de președintele țării gazdă, au vizitat Universitatea „Jean Bedel Bokassa“ din Bangui. Locuitorii capitalei se mîndresc in mod deosebit cu acest lăcaș de cultură, pepinieră a cadrelor de care tinărul stat are nevoie pentru dezvoltarea în toate domeniile de activitate, pentru punerea în valoare a bogatelor resurse de care dispune. Este o clădire nouă, modernă, funcțională, care astăzi a îmbrăcat vestminte sărbătorești.De-a lungul aleii care duce spre clădirea principală este aliniată o gardă de onoare. Pe catarge înalte sînt arborate drapelele celor două țări. Oaspeții români și președintele Republicii Africa Centrală sînt întîmpinați de ministrul tineretului, artelor, educației și sportului, Henry Maidou, și rectorul universității, Leon Audier. Studenții și corpul profesoral fac o caldă manifestație de simpatie conducătorului României prietene. Sînt tineri și tinere care miine își vor pune cunoștințele dobîndite aici în slujba înfloririi patriei lor.Gazdele informează că Universitatea din Bangui este prima universitate din zona centrală a Africii, construită în întregime cu mijloace proprii. Construcția ei a fost eșalonată în două etape, dintre care a fost terminată prima, cuprinzînd săli de cursuri, săli de lectură, laboratoare și un amfiteatru. Proiectele celei de-a doua etape prevăd un nou grup de clădiri pentru cursuri și seminarii, o bibliotecă cu mai multe etaje și un orășel universitar. Universitatea va deveni astfel unul din centrele importante de învățămînt superior ale continentului, o mărturie vie a atenției pe care conducătorii republicii o acordă problemei atît de importante a științei și culturii.Vizita începe la centrul de lectură. Aici a fost amenajată o sală specială împodobită cu steaguri românești și cu portretul tovarășului Nicolae Ceaușescu. Toate volumele a- flate aici — literatura socială, economică, științifică — sînt donate de Universitatea din București. Se trece la vizitarea u-

nui laborator, unde au fost instalate provizoriu o serie de a- parate și utilaje destinate viitoarei facultăți de medicină și folosite în prezent pentru cercetări biologice, precum și instrumentarul complet necesar unei clinici universitare. Toate sînt de fabricație românească și ele constituie, de asemenea, un dar din partea României socialiste. Rectorul elogiază în mod deosebit microscopul de cercetare cu dispozitiv fluorescent pentru fotografiat, apreciind că această creație a tehnicii românești se situează la nivelul mondial. Președintele Bokassa ține și cu acest prilej să exprime mulțumiri călduroase președintelui Nicolae Ceaușescu pentru aceste dovezi grăitoare ale solidarități internaționaliste a poporului român față de eforturile poporului centrafrican pentru propășirea sa spirituală și materialăSe vizitează apoi alte clădiri, unde se află facultatea de științe economice și facultatea de drept, laboratorul de geologie, se dau explicații asupra structurii organizatorice și a planurilor de învățămînt, efectivului de stu- denți, precum și dotării științifice. în încheierea vizitei, rectorul mulțumește președintelui Nicolae Ceaușescu pentru o- noarea pe care a făcut-o prin prezenta sa corpului profesoral și studenților universității. Vă mulțumim, de asemenea, spune el, pentru aparatura donată și vă asigurăm că ea va fi bine folosită. Luîndu-și rămas bun de la gazde, tovarășul Nicolae Ceaușescu spune : ..Vă urez să obțineți rezultate cît mai bune și ca studenții din Republica Africa Centrală să devină buni specialiști, spre folosul patriei lor și în interesul prieteniei dintre popoare“.Președintele Jean Bedel Bokassa invită apoi pe președintele Nicolae Ceaușescu și pe tovarășa Elena Ceaușescu să ia loc la bordul unui elicopter cu care se face înconjurul orașului. De la înălțime se pot distinge numeroase șantiere de construcții. Sînt tot atitea însemne ale unui oraș în plină dezvoltare, roade ale muncii stăruitoare a unui popor devenit stăpîn pe propriile-i destine.

intre președintele 
Nicolae Ceaușescu

Șl

Jeandimineața, la sediul prezidențial din Ban-Vineri Palatului gui. au început convorbirile oficiale între Jiului de Socialiste Ceaușescu, publicii Africa Centrală, general de armată Jean Bedel Bo- kassa.La convorbiri au participat, din partea română : Ion Pățan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri și ministru al comerțului exterior, Corneliu Mănes-

președintele Consistat al Republicii România. Nicolae și președintele Re-
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• Tinerii din județul Constanța întâmpină semicentenarul U.T.C 
prin realizări remarcabile pe ogoare • Inițiativele săptămânii 
schimburi prelungite pe tractoare ; ample acțiuni pentru cultivarea 
fiecărei palme de teren • Atenție : ședințele mai pot fi amânate, 

semănatul nu !

președintele
Bedel Bokassaru, ministrul afacerilor externe, Bujor Almășan. ministrul minelor, petrolului și geologiei. Gheorghe Popescu, ambasadorul României în Republica Africa Centrală. Ștefan Andrei, Constantin Mitea, Gheorghe Oprea, consilieri ai președintelui. Din partea centrafricană. au participat : Ange Patasse, ministru de stat la Președinția republicii, Joseph Potolot, ministrul afacerilor externe. Christian Som- bodey, ministrul apelor, pădurilor și minelor, François Gon, ministrul industriei și comerțu-

Bakry, ministrul pla- coo-perării intonna- Albert Salo, am- Republicii Africalui. Fidele nului și ționale, basadorulCentrală în Republica Socialistă România, Emmanuel Bongpassi, secretar de stat, director al protocolului Președinției republicii, într-o atmosferă caldă, cordială au fost abordate probleme ale relațiilor româno-centra- fricane, exprimîndu-se dorința reciprocă de a Ic dezvolta în continuare, în folosul celor două popoare, al cauzei colaborării și păcii.

Zile de campanie, ore de e- fort pentru lucrătorii ogoarelor. In cîmpia dobrogeană se lucrează pe fronturi largi pentru că „epoca optimă“ este decretată de către specialiști în cadrul A unui evantai de lucrări. în pri- măvara aceasta foarte secetoasă prin lucrări specifice se duce • o luptă acerbă pentru păstrarea apei în sol. Se seamănă și se fertilizează. Se dezgroapă și se • taie viile. Legumicultorii scot în cîmp răsadurile de varză timpurie, iar în solarii se plan- tează roșiile și castraveciorii. A La Palazu tînăra ingineră Ele-

na Marinaș ne conduce în le- gumicultură printre cei aproape 200 de cooperatori partici- panți la muncă și ne explică: „Am semănat mazărea, iar in citeva zile vom începe recoltatul spanacului, am scos în cîmp răsadurile de varză pe primele hectare și avem totul pregătit pentru plantarea suprafețelor planificate. în adunarea generală ne-am angajat ca în cinstea aniversării semicentenarului creării U.T.C. să încheiem toate lucrările scadente pentru producția de legume și pot spune că am reușit“. Și acest am

reușit înseamnă pentru cooperativa agricolă din Palazu a- proape 1 000 tone giunoi de grajd, administrat în perimetrul legumicol, plantarea cu cartofi ' timpurii a mai bine de 20 de hectare ; mazărea pentru păstăi, salata verde și alte 6 culturi legumicole, au fost semănate pe toată suprafața planificată. Iar la „vegetal“ în lupta pentru păstrarea în sol a unei cantități cît mai mari de
GH. FECIORU

(Continuare în pag. a V-a)
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seara, președintele de Stat, Nicolae Elena de din un dineu în onoarea Bo
Vineri Consiliului Ceaușescu, și tovarășa Ceaușescu au oferit în sala recepții a Hotelului Safari Bangui, președintelui Jean Bedel kassa și a d-nei Chaterine Bokassa.Au participat Ange Patasse și Auguste M’Bongo, miniștri de stat la Președinția republicii, Joseph Potolot, ministrul afacerilor externe, Christian Sombo- dey, ministrul apelor, pădurilor și minelor, François Gon, ministrul industriei și comerțului, Fi-

dele Bakry, -ministrul planului și cooperării internaționale, și alți membri ai guvernului, Eli- sabeth Domitien, vicepreședinte al M.E.S.A.N., precum și secretarii generali ai Președinției și Ministerului Afacerilor Externe, președintele Curții Supreme, ofițeri superiori, vechi combatanți ai luptei de eliberare, conducători ai organizațiilor de masă și obștești centrafricane.Au fost prezenți Ion Pățan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri și ministru al comerțului exterior, Corneliu Mănescu,

ministrul afacerilor externe, Bu- jor Almășan, ministrul minelor. petrolului și geologiei, Gheorghe Popescu, ambasadorul României în Republica Africa Cen- A ■ ■ trală, și celelalte persoane oficia- ” 7 le române care îl însoțesc pe președintele Consiliului de Stat, aAu participat, de asemenea, V șefii misiunilor diplomatice a- creditați la Bangui. —Dineul s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească.Președintele Nicolae Ceaușescu a și președintele Jean Bedel Bo- ™ kassa au rostit toasturi.
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SÄ DISCUTĂM DESPRE

Lucrările

VASILE RAVESCU
(Continuare in pag. a ll-a)

Mirtz, Anton Remus atunci secre-

muncitori din de care, tacit, angajamentul să nu-i dezamăgesc nici o clipă, pentru că mi-au acor-

COLEGILOR MEI

Vedere panoramică a orașului Bangui, capitala Republicii Africa Centrală

„LE DATOREZ 'll I.T, ROAEE LOTUL,

La început, cînd bătrîna a venit la uzină să-i roage să mai încerce o dată, ei au făcut haz. Nu era pentru prima oară cînd li se cerea acest lucru. O ceruseră și maistrul instructor și secretarul organizației U.T.C. din secție, mai mulți muncitori. Dar nu se putuse face nimic cu Marian Ștefănoiu. Continua să lipsească de la practică, plecase fără voie acasă. Dar bătrîna, mama Iui Marian, cu vocea tre- murînd de mîhnire, le aruncă în față replica : „Bine, dar voi nu sînteți aici cu el ? ! Voi ce-ați făcut ? Puneți mina pe el ! Și dacă e nevoie, să-l și bateți“...

— Bineînțeles, nu l-am bătut, mărturisește azi Vasile Tănase, secretarul organizației U.T.C. din secția prelucrări mecanice de la Uzina mecanică de utilaj chimic din București. Cum puteam face una ca asta ? Dar cuvintele mamei erau un reproș îndreptățit adus nouă, colectivului. Adică, chiar nu sin- tem în stare să-l integrăm pe Marian în colectivul nostru ? ne-am intrebat.Și Vasile Tănase îmi povestește — căutind parcă în trecut argumente pedagogice — propria sa biografie de muncitor. „Venisem în uzină de la Corbeanca-Ilfov, cu timiditatea copiilor de la

țiră. M-am calificat la locul de producție ca strungar. Și cînd spun asta, vreau să înțelegeți că datorez totul muncitorului Iosif maistrului principal Stelian și inginerului Constantinescu, pe muncitor ca și mine, tarul comitetului U.T.C. pe uzină, oameni care m-au luat lingă ei, care nu mi-au vorbit aspru nici atunci cind greșeam și cu care am rămas mereu prieten. Lor le datorez respect și stimă. Lor și celorlalți secție fată mi-am luat

dat atîta încredere. în cei 6 ani de muncă în acest colectiv, am absentat o singură zi, și aceea din motive independente de mine“.Trecem împreună prin secție. La mașini, numai tineri. Majoritatea sînt sub 19 ani. Alături de ei, deprind tainele meseriei și un mare număr de ucenici. E poate unul din cele mai tinere colective muncitorești din Capitală. Și tinărul de lingă mine îmi vorbește de dificultățile intimpinate. de schimbările create în acest colec-

a Românieisesiunii științifice „Locul și rolul tineretului în viața social-politică a României“, desfășurată timp de trei zile în sala de festivități a Muzeului de istorie a partidului comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România. s-au încheiat ieri. în ultima ședință plenară participanții la această manifestare științifică au audiat 11 comunicări.

kk

Problematica complexă a continuității, unității și specificului procesului educației politice a celor mai tineri cetățeni ai țării, educarea tineretului școlar prin muncă și pentru muncă, în spiritul vieții comuniste, a făcut obiectul comunicărilor prezentate de Silvia Ilie, secretar al C.C. al U.T.C. și de Vir- gil Radulian, președintele Consiliului Național al Organizației

Pionierilor, adjunct al ministrului educației și învățămîntului.Momentele cele mai semnificative din anii grei de luptă șl muncă în timpul ilegalității, contribuția organizației revoluționare de tineret din România
DORINA TURCU

(Continuare în pag. a U-a)

Comitetului Centrai
ai Partidului Comunist Român,
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Participanții la sesiunea științifică jubiliară „Locul și rolul tineretului în viața social-politică a României“, organizată în cinstea aniversării semicentenarului creării Uniunii Tineretului Comunist — eveniment cu puternică rezonanță în viața și activitatea tineretului nostru — se fac mesageri ai gîndurilor și sentimentelor nobile de profund atașament și nețărmurită dăruire care animă tînăra generație față de politica marxist-Ieninistă a P.C.R., exprimă dragostea și totalul lor devotament față de conducerea partidului, față de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. care din perioada activității în ilegalitate a U- niunii Tineretului Comunist, apoi ca secretar general al organizației revoluționare de tineret, iar acum, in înalta funcție de secretar general al partidului, de președinte al Consiliului de Stat, ați manifestat și manifestați o permanentă ș> neprecupețită grijă și răspundere pentru tine ret, pentru cauza patriei și a poporului.Reunind vechi militanți ai partidului comunist și ai mișcării de tineret, activiști de partid și de stat, ai organizațiilor de masă și obștești, ai U.T.C. și U.A.S.R., cadre didactice și cercetători științifici, tineri și tinere din Capitală și din alte centre ale țării, români, maghiari, germani și de alte naționalități, sesiunea jubiliară s-a constituit ca un forum al generațiilor care sub conducerea înțeleaptă și îndrumarea permanentă a partidului au participat la crearea și dezvoltarea Uniunii Tineretului Comunist, la lupta pentru libertate socială și națională, la procesul măreț de edificare a socialismului în România.Cele peste 150 de referate și comunicări prezentate in ședințele plenare și pe comisii, dezbaterile ample ce le-au urmat, au constituit un fericit prilej de evocare a tradițiilor eroice de luptă și muncă ale organizației noastre revoluționare, de exprimare a dăruirii și abnegației tinerei generații în acțiunea de prefacere a societății românești, în fruntea căreia s-a aflat și

se află statornic Partidul Comunist Român.Sesiunea jubiliară care s-a impus prin valoarea științifică, teoretică și practică a comunicărilor, prin profunzimea dezbaterilor, va marca un însemnat izvor de inspirație și investigare asupra problematicii tineretului, o modalitate de generalizare a experiențelor valoroase carg s-au afirmat în activitatea practică, în vederea creșterii participării tinerilor la eforturile întregului popor pentru realizarea obiectivelor istorice ale dezvoltării patriei noastre pe drumul edificării societății socialiste multilateral dezvoltate, stabilite de Congresul al X-lea al Partidului Comunist Român.Trăsătura definitorie a comunicărilor și dezbaterilor a constituit-o relevarea rolului primordial pe care l-a avut Partidul Comunist Român de-a lungul celor cinci decenii de existență, in orientarea și conducerea mișcării revoluționare de tineret din țara noastră.Participanții la sesiune își exprimă profundul lor atașament, încrederea totală în politica internă și internațională, consecvent științifică, marxist-Ieninistă a Partidului Comunist Român, ho- tărirea lor fermă de a milita neobosit pentru progresul continuu al patriei, pentru triumful cauzei păcii, a libertății și progresului social, al aspirațiilor înaintate ale omenirii progresiste.Evocind istoria de luptă și muncă desfășurată de Uniunea Tineretului Comunist în cei 50 de ani ai existenței sale, reprezentanții generațiilor care s-au aflat permanent sub faldurile gloriosului steag al partidului, într-o deplină u- nitate de gmd, voință și acțiune folosesc acest prilej solemn pentru a vă asigura pe dumneavoastră, scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, de hotărîrea nestrămutată de a învăța permanent din exemplul comuniștilor, de a munci fără răgaz, cu abnegație și dăruire, pentru înfăptuirea politicii partidului, pentru cauza propășirii patriei pe drumul socialismului și comunismului.
PARTICIPANȚII 

LA SESIUNEA ȘTIINȚIFICĂ JUBILIARA CONSACRATĂ 
ANIVERSĂRII SEMICENTENARULUI U.T.C.
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»! Locul si rolul tineretului in viața
1

social-politică a României“
(Urmare din pag. I)la lupta forțelor progresiste în perioada pericolului fascist și a războiului au fost înfățișate participanților la sesiune in comunicările semnate de conf. u- niv. Constantin Mocanu, de la Academia „Ștefan Gheorghiu“, și de studentul Nicu Ceaușescu, de la Universitatea București. Traian Ștefănescu, secretar al C.C. al U.T.C., președintele Consiliului U.A.S.R. și Fred Mahler, director adjunct al Centrului de cercetări pentru problemele tineretului âu prezentat comunicarea „Conlucrarea organizației de tineret cu organele de stat — factor important al perfecționării democrației României socialiste“.Despre „Participarea activă a tineretului brașovean la opera de construcție socialistă a societății multilateral dezvoltate“, au vorbit Cornel Șandru, prim secretar al Comitetului județean Brașov al U.T.C. și Dumitru Cbrbu, activist al comitetului județean Brașov al U.T.C.„Dialectica gîndire-acțiune la tinăra noastră generație“ este titlul comunicării susținută Petru Pînzaru, redactor șef revistei „Tinărul leninist“, comunicarea sa, conf. univ. Ovidiu Bădiria, membru al cademiei de științe sociale politice, directorul Centrului cercetări pentru problemele neretului a abordat diversitatea aspectelor privind eficiența cercetărilor științifice asupra problematicii tineretului.Reprezentanți ai organizațiilor de tineret din R.P. Polonă, U.R.S.S. și R.P. Ungară, au transmis Uniunii Tineretului Comunist, întregului tineret ăl țării noastre, salutul organizațiilor de tineret din țările lor ; ei au prezentat interesante comunicări referitoare la statutul social și politic precum și la rolul tineretului în societatea contemporană.în continuare, președinții lor cinci comisii de lucru prezentat concluziile asupra municărilor și dezbaterilor secții.A avut apoi loc ședința închidere a lucrărilor sesiunii la care au luat parte vechi mi- litanți ai partidului comunist și ai mișcării de tineret, activiști de partid și de stat, ai organizațiilor de masă și obștești, ai U.T.C. și U.A.S.R., cadre didactice și cercetători științifici, numeroși tineri din Capitală și din alte centre ale țării. Au participat, de asemenea, reprezentanți ai organizațiilor de tineret

de al In dr. A-Și de ti-

ce- au co- dinde

din țări socialiste precum și un numeros grup de ziariști de la publicații și ziare de tineret din numeroase țări.în cuvîntul rostit cu acest prilej, tovarășul Miron Constantinescu, membru supleant al Comitetului Executiv al C. C. al P.C.R., președintele Academiei de științe sociale și politice, rectorul Academiei „Ștefan Gheorghiu“ a arătat că sărbătorirea semicentenarului creării Uniunii Tineretului Comunist are largi rezonanțe în conștiința și faptele tinerei generații a patriei, in viața organizației sale revoluționare, ca și a întregului popor. Vorbitorul a relevat că dezvoltarea mișcării de tineret, sub conducerea partidului comuniștilor, se leagă indisolubil de cele mai strălucite pagini ale luptei poporului român pentru libertate, independență și progres social.Privind retrospectiv drumul străbătut de tineretul nostru în cele cinci decenii de la crearea Uniunii Tineretului Comunist, constatăm faptul că, sub conducerea directă a partidului s-a produs continua activizare a tinerei generații pe linia făuririi socialismului. îndeosebi în perioada luptelor ceferiștilor și petroliștilor din muncitorimii în politică a țării pregnant. Pentru tinerii doreau progresul societății, care doreau înfăptuirea unei alte orinduiri, care militau pentru eliberarea clasei muncitoare de sub jugul capitalismului, pentru dreptate și independență națională, ceea ce pină atunci fusese o convingere ideologică a devenit, in iureșul bătăliilor de clasă din iarna anilor 1932—1933, o convingere practică ; ei au învățat din viață, din luptă că in transformarea revoluționară a societății forța cea mai puternică, singura in stare să organizeze și să conducă activitatea tuturor forțelor progresiste democratice și revoluționare este clasa muncitoare, în frunte partidul comunist.Referindu-se la activitatea niunii Tineretului Comunist ... rîndul studenților, tovarășul Mi- ron Constantinescu a subliniat că sarcina uteciștilor din învă- țămîntul superior depășea cadrul luptei revoluționare în facultăți ; ei erau îndrumați, în vacanțe, să desfășoare muncă revoluționară în mijlocul tinerilor de la sate, iar îfi cursul a- nului universitar erau solicitați să lucreze în cartierele muncitorești. De asemenea, era o

1933, rolul viața social- s-a afirmat care
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HLe datorez mult,
colegilor mei"

(Urmare din pag. 1)tiv, de responsabilitățile deosebite ce revin uteciștilor, despre activitățile organizației pentru cimentarea tînă- rului colectiv muncitoresc.— Colectivele se încheagă mai mult pe formații de lucru. în Întrecerea dintre ele relațiile dintre oameni se string mai mult. Tocmai de aceea ne străduim să imprimăm opiniei o linie corectă, sănătoasă.înțelegeam din cuvintele și din atitudinea sa o responsabilitate impusă nu numai de funcția de secretar U.T.C., de sarcinile pe linie de producție, ci, mai presus de orice, de obligația morală față de colectivul care-1 crescuse $1 in fața căruia se simțea dator, la rîndul său, pentru cimentarea noului colectiv ce se încheagă acum. Ca el gîndesc și ceilalți.— A fost un moment, din fericire scurt — ne relatează strungarul Tudor Ciucă— cînd începusem să-mi neglijez munca. Lipseam de la serviciu, sau veneam obosit, după nopți de petrecere, în- tr-un anturaj nepotrivit pentru mine. Și poate aș fi dus-o așa, cine știe cit. dacă n-ar fi intervenit colegul meu Dumitru Onilă, sau muncitorul Ion Virtejan, care nu m-au slăbit cu dojana și vorba prietenească. Si să-mi iertați lipsa de modestie, dar mărturisesc cu mindrie că mă bucur foarte mult cînd se afirmă despre mine că mă număr printre cei mai buni tineri din secție. în sensul disciplinei $1 meseriei, pot spune că datorez totul colectivului.Astăzi in uzină sint mulți tineri care au reușit, datorită sprijinului celorlalți, să-și desăvîrșească pregătirea, să țină în propriile miini soarta producției. Unul dintre ei este șeful secției, inginerul Ion Dumitrescu. care în cei optsprezece ani de cînd lucrează aici, a urcat scara ierarhiei profesionale, ajutat de aceiași tovarăși de muncă, dezinteresați și Iași timp conștienți ce fac.— A fost nevoie eforturi, conchide inginerul Ion Dumitrescu. Le-am făcut și am reușit. Toți împreună, umăr lingă umăr. Cei care au rămas mai în urmă, cu greu au putut _re- intra în rîndul nu i-am lăsat Pentru că și ei cite unul — și— formăm aceeași celulă vie care trebuie să fie și ea sănătoasă, ca să trăiască sănătos întregul organism.— Dar Marian Ștefănoiu

N-am mai transcris punsul interlocutorului, reținut, în schimb, inițiativa organizației U.T.C. de a forma un colectiv „educativ“ al cărui nucleu ii constituie cei care au traversat cindva „faza Ștefănoiu" și se bucură astăzi de cea mai mare prețuire. „Experiența" lor este susținută de experiența maiștrilor Marin Bosna, Șerban Leca, a inginerilor Ion Dumitrescu și Remus Constantinescu, cei care pot spune, fără rezerve, că întreaga lor formație etico- profesională este strins legată de viața uzinei. Și dacă acești oameni au reușit să-i aducă pe drumul cel bun pe mulți dintre tinerii care se abătuseră de la el, de ce n-ar reuși și cu Marian Ștefănoiu ? Vorbele bătrînei nu erau numai un reproș, ei și o dovadă de încredere în colectivul în care învață și muncește fiul ei. Marian Ștefănoiu, spun colegii lui, a inceput să se dea pe brazdă. Presimt că la viitoarea întîl- nire și el îmi va răspunde ca ceilalți: „Le datorez mult, poate totul, colegilor mei“.
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necesitate determinată de activitatea partidului ca studenții uteciști să desfășoare o intensă activitate publicistică ; numeroși tineri, prin articole publicate în ziarele legale, au făcut cunoscute opiniei publice punctele de vedere ale partidului și ale Uniunii Tineretului Comunist.In condițiile grele de după 1936, a spus în continuare vorbitorul, tineretul revoluționar a răspuns cu înflăcărare la chemarea partidului de a lupta împotriva fascizării țării, de a bara drumul organizațiilor tero- riste-fasciste, în viața social-politică a României. Tineretul țării, însuflețit de U. T. C., a protestat vehement și a luptat împotriva dictatului de la Viena, impus României de Hitler și Musolini, cu acordul reacțiunil din țară. Iar cînd a- supra României s-au abătut norii grei ai teroarei fasciste și ai războiului, U.T.C. a găsit oele mai potrivite căi pentru a a- trage la luptă, de partea forțelor patriotice și democratice, sub stindardul Partidului Comunist, mase largi ale tineretului de la orașe și sate.Tovarășul Miron Constantinescu s-a referit pe larg, in cuvîntul său, la activitatea revoluționară a tovarășului Nicolae Ceaușescu în conducerea Uniunii Tineretului Comunist, la rolul său în organizarea și conducerea mișcării comuniste de tineret din România.în perioada construcției socialiste, a dezvoltării noii noastre societăți — a spus vorbitorul — spiritul revoluționar al tinerei generații a dobîndit noi dimensiuni și forme de manifestare. Aoelași romantism viguros, a- ceeași cutezanță a ideilor și faptelor puse în slujba idealurilor celor mai înaintate, același dinamism și-au găsit noi valori și expresii în participările tineretului, alături de întregul popor, la opera de edificare a noii societăți socialiste. Partidul nostru dă o înaltă apreciere contribuției pe care tinerii din fabrici, uzine, de pe șantiere, de la sate au adus-o la dezvoltarea și modernizarea producției. la creșterea productivității muncii și a eficienței economice, la înfăptuirea sarcinilor pe care partidul le-a pus în fața întregului popor. Continuînd tradițiile sale, Uniunea Tineretului Comunist, și-a afirmat și dezvoltat continuu rolul politi- co-educativ, participînd, alături și în colaborare cu ceilalți factori sub conducerea partidului comunist, la îmbunătățirea educației comuniste a tineretului.In încheiere tovarășul Miron Constantinescu a subliniat că programul elaborat de partid pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate deschide în fața a tineretului însuflețitoare. cutezătoare, montate, care continuu, ascendent al societății noastre, constituie o chemare pentru tînăra generație, un îndemn la noi fapte de muncă și oreație. în care să se întruchipeze dinamismul și spiritul său de responsabilitate față de partid și popor.Cuvîntul de închidere a sesiunii științifice „Locul și rolul tineretului în viața social-politică a României“, organizată cu prilejul semicentenarului U.T.C. a fost rostit de tovarășul Marțian Dan. prim-secretar al Comitetului Central al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului. Vorbitorul a relevat că „prin larga și prestigioasa participare, bogăția tematică și calitatea înaltă a celor mai multe dintre comunicările prezentate, sesiunea a constituit nu doar o reușită manifestare științifică, ci a dobîndit o adevărată valoare de simbol ; prin prezența, laolaltă, a unor vechi militanti ai partidului și mișcării comuniste de tineret, precum și a activiștilor U.T.C., cercetătorilor și tinerilor de azi. prezentă concretizată în contribuțiile la reuniunea noastră, sesiunea s-a înscris, încă din prima ei ședință plenară, în seria acelor manifestări emoționante care e- vocă și susțin ideea continuității spiritului revoluționar comunist drept o caracteristică principală a istoriei și dimensiunilor actuale ale organizației noastre re-

voluționare de tineret. Dacă a- cum, la încheierea lucrărilor sesiunii, ne-am întreba care este firul comun ce leagă marele număr de comunicări și intervenții avînd o arie tematică extrem de largă — nu vom greși afirmînd că acesta îl constituie afirmarea unanimă a rolului hotărîtor pe care l-a avut pentru crearea, dezvoltarea și întreaga existență și activitate a Uniunii Tineretului Comunist, conducerea și orientarea plină de clarviziune și consecvență de către partidul comuniștilor“.Tovarășul Marțian Dan a subliniat că îmbinarea strînsă în cadrul dezbaterilor a trecutului și prezentului a scos în evidență unitatea generațiilor de luptători pentru cauza socialismului, continuitatea spiritului revoluționar a' tineretului comunist care, întocmai așa cum pt- nă la eliberare a urmat partidul

luptînd cu abnegație împotriva exploatării și asupririi, tot astfel acum, în anii construcției socialiste, militează cu entuziasm și dăruire pentru împlinirea mărețelor obiective, constructive, la realizarea cărora este angajat întregul nostru popor.Intr-o atmosferă însuflețitoa- re, de profund entuziasm, par- ticipanții la sesiunea științifică „Locul și rolul tineretului în viața social-politică a României“, au adresat o telegramă Comitetului Gentral al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Sosirea 
unei delegații 

a Partidului 
Comunist PeruanVineri dimineața a sosit în Capitală o delegație a Partidului Comunist Peruan, formată din tovarășii Râul Acosta Salas, secretar general adjunct al P.C. Peruan, și Mario Ugarte Hurta- do, membru al Comisiei Politice și al Secretariatului C.C. al P.C. Peruan, care, la invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român, va face o vizită de prietenie în țara noastră.La sosire, pe aeroportul Oto- peni, oaspeții au fost întîmpinați de tovarășii Paul Niculescu-Mi- zil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Miron Constantinescu, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, membru al C.C. al P.C.R., de activiști de partid.

Drapelul și insigna jubiliară

Distincții ale abnegației
și entuziasmului

întregului popor, perspective largi, Obiectivele sale științific funda- asigură mersul

Aula Universității din București, martoră de-a lungul anilor a multor evenimente ale vieții universitare, a găzduit ieri pe reprezentanții celor aproape zece mii de studenți întruniți la festivitatea organizată cu prilejul decernării drapelului jubiliar „A 50-a aniversare“ și a Diplomei de Onoare a C.C. al U.T.C. Au fost prezenți la această sărbătoare a organizației tineretu" lui studios din Universitate, cu vechi tradiții revoluționare, tovarășii Dumitru Popa, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului municipal al P. C. R„ Marțian Dan, prim-secretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului. Traian Ștefănescu, secretar al C.C. al U.T.C., președintele Consiliului U.A.S.R., membri ai biroului comitetului de partid al centrului universitar, ai comitetului de partid și ai senatului Universității.Adresindu-se participanților, tovarășul Marțian Dan a evocat momente din istoria mișcării democratice și comuniste de tineret din țara noastră — dovezi ale prezenței active a tineretului la toate actele mărețe săvîr- șite prin luptă și jertfe de popor, în fruntea căruia s-a situat, încă de la crearea sa, Partidul Comunist Român. Devenită ajutor de nădejde al partidului, Uniunea Tineretului Comunist și-a câștigat în rîndurile tineretului un binemeritat prestigiu pentru că s-a dovedit aptă de a da expresie intereselor și revendicărilor acestuia, a fost capabilă să conducă o acțiune revoluționară fermă, a știut să-și multiplice formele de lucru de la o etapă la alta, a a- creditat o nouă fizionomie politică și morală — «ceea a tînă-

rului revoluționar comunist și s-a situat cu fermitate pe pozițiile internaționaliste. Această activitate nu a creat numai o tradiție ci și o obligație pentru generațiile studioase ale Universității de azi, chemate de partid să răspundă unor i nalte exigențe politice, științifice și morale. Mai bine instruite, aceste generații trebuie să pășească în viață și cu un înalt crez politic, cu abnegație și responsabilitate față de destinele poporului nostru.în continuare, tovarășul Marțian Dan a inminat drapelul jubiliar și Diploma de Onoare, C.C. al U.T.C. Uniunii Asociațiilor Studențești din Universitate. Cu acest prilej au mai primit Diploma de Onoare asociațiile studențești ale unor facultăți, iar unui mare număr de cadre didactice și studenți care s-au distins în activitatea politică a organizației U.T.C. și A.S. li s-a inminat insigna jubiliară.In numele Comitetului municipal al P.C.R., tovarășul Dumitru Popa a felicitat pe studenți cu prilejul distincțiilor ce le-au fost conferite ca o expresie a însemnătății și aprecierii pe care U.T.C. o acordă asociațiilor studențești. După ce a menționat participarea constantă a tineretului comunist la marea luptă a poporului nostru pentru eliberarea țării și apoi pentru edificarea noii societăți, tovarășul Dumitru Popa a subliniat sarcinile mari ce stau în fața viitorilor specialiști pentru îndeplinirea amplului formulat de partid în construirii societății multilateral dezvoltate.In încheiere, s-a dat citire chemării adresate de asociațiile studențești din Universitate, a- sociațiilor studențești din în-
program vederea socialiste

treaga țară. Apoi, intr-o atmosferă de înalt entuziasm, a fost adoptat textul telegramei pe care activul A.S. din Universitatea București a adresat-o Comitetului Central al partidului, tovarășului Nicolae Ceaușescu. „Declarînd semestrul al doilea al actualului an universitar «semestrul semicentenarului U.T.C.»— se arată in telegramă — sîn- tem hotărîți să obținem rezultate superioare în toate domeniile activității noastre, să realizăm la un și mai înalt nivel indicațiile prețioase pe care ni le-ați dat cu prilejul deschiderii actualului an universitar. Ne angajăm să contribuim cu întreaga noastră capacitate și energie, fiecare la locul de muncă ce îi va fi încredințat, la succesul deplin al grandioasei opere de construire a societății socialiste multilateral dezvoltate“.In aceeași zi drapelul jubiliar „A 50-a aniversare“ a mai fost înminat și altor organizații U.T.C. din țară, pentru frumoasele lor tradiții de luptă și de muncă din anii ilegalității, pentru succesele obținute în activitatea de antrenare a tineretului la opera de edificare socialistă a patriei. Iată numele organizațiilor U.T.C. distinse în cursul zilei de ieri : I.C.H. Lotru, Rafinăria Ploiești, întreprinderea „Textila“—Pitești, Uzinele textile Arad, Exploatarea minieră Barza — jud. Hunedoara, orașul Gheorghieni — jud. Harghita, Șantierul naval Oltenița, Uzina „Progresul“-Brăila, Uzina „Indepedența“ — Sibiu, Grupul școlar M.I.U. — Sibiu, Exploatarea minieră Baia Sprie — jud. Maramureș, Liceul „Nicolae Băl- cescu“ — Craiova, Liceul de construcții civile — Iași, Institutul agronomic Iași, Liceul „E. Goj- du“ — Oradea, întreprinderea „Nicovala“ — Sighișoara, Fabrica de sticlă Turda și „Industria sîrmei“ — Cîmpia Turzii.înaltele distincții au fost în- mînate organizațiilor U.T.C. de tovarășii : Iosif Walter, Gheor- ghe Stoica și Ioan Popescu, secretari ai C.C. al U.T.C. — la Lotru. Ploiești, și Pitești ; Lucia Mihăilescu și Ion Comănes- cu, membri ai Biroului C.C. al U.T.C., — la Arad și Barza ; Cseke Gabor, membru supleant al Biroului C.C. al U.T.C., la Gheorghieni ; Nicolae Ungurea- nu, prim-adjunct de șef de secție la C.C. al U.T.C., la Oltenița; Martin Kraus, Septimiu Todea, Alexandru Mureșean, Vasile Văcar și Ilie Lepădat, adjuncți de șefi de secție la C. C. al U.T.C,,— la Brăila, Sibiu, Baia Sprie, Craiova și Iași ; Sorin Ionescu, secretar al U.A.S.R., la Iași; Daniel Lăzărescu, vicepreședinte al B.T.T., la Oradea; Eugen Trîmbițaș. prim secretar al Comitetului județean Mureș al U.T.C., la Sighișoara și Costică Chirilă, prim secretar al Comitetului județean Cluj al U.T.C., la Turda și Cîmpia Turzii.
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Gloria
18,15;

Doina
20,30). 

pentru
PADUREA PIERDUTA ; rulează 

la Patria (orele 10; 12,30; 16; 
21), Feroviar (orele 9; 11,15; 
15,45; 18,15; 20,30).

ADIO DOMNULE CHIPS 
lează la Scala (orele 
17; 20), Capitol (orele 
16,30; 20).

CURAJOȘII i rulează

10; 
9,15;

: ru- 
13,30; 
12,45;

________ ____  ______ ia Lumina 
(orele 9—20,30 în continuare).

INCIDENTUL : rulează la Lu
ceafărul (orele 9; 11,15: 13,30; 16; 
18,30; 20,45).

SACCO ȘI VANZETTI : rulează 
la Central (orele 9,45; 12,30; 15,15; 
18, 20,45).

PUTEREA ȘI ADEVĂRUL : ru
lează la Aurora (orele 9; 12,15; 16; 
19,30), Tomls (orele 9; 12,30; 16;
19.30) , Flamura (orele 9; 12.30; 16:
19.30) .

OLESIA : rulează la Arta (orele 
15,30; 18; 20,15).

STEAUA SUDULUI : rulează la 
București (orele 8,45; 11; 13,30; 16; 
18.30; 21), Favorit (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30), Melodia Co
tele 9; 11,15; 13,30; 16; 18.30; 20,45), 
Modern (orele 9: 11.15: 13,30; 16: 
18,15; 20,30).

NU-MI PLACE ZIUA DE LUNI ; 
rulează la Giulești (orele 15,30; 18; 
20.15). \

MICUL SCALDATOR : rulează la 
Festival (orele 9,15; 11,30; 13,45: 
16,15; 18,45; 21), Excelslor (orele 9;

11,15: 13,30; 16: 18,15; 20,30), 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16;
20,30).

DECOLAREA : rulează la 
(orele 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
La ora 10 — prograni 
copii.

LOVE STORY : rulează la Victo
ria (orele 8.45; 11; 13,15; 15.45; 
18,15; 20,45).

FARMECUL ȚINUTURILOR 
SĂLBATICE : rulează la înfrățirea 
(orele 15,30; 17,45; 20); Timpuri
Noi (orele 9—18.30 in continuare). 
La era 20 prog'ram de documen
tare.

FUGA : rulează la Buzești (Orele 
15.30; 19).

LOCOTENENTUL BULLITT : 
rulează la Grivița (orele 9; 11,15; 
13,30; 16 18,15; 20,30), Volga (orele 
9; 11,15: 13,30; 15,45; 20,15).

ATUNCI I-AM CONDAMNAT 
PE TOȚI LA MOARTE : rulează Ia 
Laromet (orele 15,30; 17,30; 19.30).

OSCEOLA : rulează la BuCegi 
(orele 15.45; 18; 20,15), Miorița (ore
le 9; 11,15; 13,30; 18; 20,30).

RĂZBOIUL SUBTERAN : rulea
ză la Crfngași (orele 15.30; 18;
20,15).

AVENTURI ÎN ONTARIO : ru
lează la Lira (orele 15,30; 18; 20,15). 
Popular (orele 15,30; 18; 20.15).

BD LA MUNTE ȘI LA MARE : 
rulează la Ferentari (orele 15,30; 
17 45: 20), Moșilor 
17,45: 20).

VAGABONDUL: 
Unirea (orele 15.30;

PE POTECA 
IUBIRI 
(orele 15,30; 17,45; 20).

TRENUL : rulează la Pacea Co
tele 15.45; 18; 20).

VIATA DE FAMILIE ; rulează la 
Cosmos (orele 15,30; 18; 20,15).

ULTIMUL RĂZBOINIC : rulează 
la Floreasca (orele 15,30; 18; 20,30).

MIHAIL STROGOFF : rulează la 
Vitan (orele 15,30: 18; 20,15).

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI
NARI : rulează la Munca (orele 10: 
15,30; 19).

MIRII ANULUI n : rulează la 
Raliova (orele 15,30; 18; 20,15).

CEA MAI FRUMOASA SOȚIE : 
rulează la Viitorul (orele 15,30 ; 
18; 20,15).

TICK, TICK, TICK : rulează la 
Progresul (orele 16: 18: 20).

ARTICOLUL 420 : rulează 
Flacăra (orele 15.30; 19).

TUDOR (ambele serii; orele 10; 
13). SPERANȚA (ora 16.30). DUMI
NICA LA ORA 6 (ora 18.45), CEI 
13 (ora 21), rulează la Cinemateca 
„Union“.

Ia
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(orele 15.30:

larulează 
19).

nețărmuritei 
rulează la Drumul Sării

Opera Română : TRAVIATA — 
ora 19,30; Teatrul de Operetă : MY 
FAIR LADY — Ora 19.30; Teatrul 
Național „I. L. Caragiale" (Sala 
Comedia) • O SCRISOARE PIER
DUTA — ora 20; (Sala Studio) : 
PĂRINȚII TERIBILI — ora 20; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) : O SCRISOA
RE PIERDUTĂ — ora 15; PLAY 
STRINDBERG — ora 20; (Sala

Studio) ; SPECTACOL DE POEZIE 
ȘI MUZICA — ora 20; Teatrul de 
Comedie ; INTERESUL GENERAL
— ora 20; Teatrul „C. I. Nottara“
(Sala Magheru) : OMUL CARE... — 
ora 19.30; (Sala Studio) : ■--------------
— ora 20; Teatrul Giulești 
(premieră) — ora 19,30; 
„Casandra" al I.A.T.C. : 
NA ȘI PEPELEA — ora 
teul „C. Tănase“ (Sala

GAIȚELE 
. : ...ESCU 

Studioul 
SÎNZIA- 
20; Tea- 

___  ______ ____ . Savoy) : 
B1MBIRICĂ — ora 19,30; (Sala 
Victoria) : ȘI FEMEILE JOACĂ 
FOTBAL — ora 19,30; Teatrul „Ion 
Vasilescu" : ÎNTR-UN CEAS BUN
— ora 19,30; Teatrul Mic : VICLE
NIILE LUI SCAPIN — ora 19.30; 
Teatrul „Ion Creangă“ : CINCI 
SĂPTAMÎNI ÎN BALCON — ora 
9,30; ELECTRA — ora 19,30; Tea
trul Țăndărică (Sala Academiei) : 
TIGRIȘORUL PETRE — ora 17: 
Ansamblul „Rapsodia Română“ : 
LEGENDA ȘI DOR — ora 19,30; 
Teatrul Evreiesc : BARASEUM ’72
— ora 19,30; Circul Globus : PLA
NETELE rîd sub Cupolă — ora 
16 și 19,30.

„Doamna din Genova“ (V). 9,45 De 
vorbă cu gospodinele. 10.00 Tele- 
enciclopedia. 10,45 Biblioteca pen
tru toți : Costache Negruzzi. Pre
zintă prof. dr. Al. Piru : „Ale
xandru Lăpușneanu" — dramati
zare de Leonida Teodorescu. 11,15 
Emisiune de divertisment : „Clu
jul pe adresa dv." (selecțiunl II). 
12,25 Telejurnal. 16,30 Deschiderea 
emisiunii de după-amiază. Emisiu
ne în limba germană. 18,15 Ritm, 
tinerețe, dans. 19,00 Rîul, ramul — 
versuri patriotice. 19.15 Publicitate. 
19.20 1001 de seri : Filopat șl Pa- 
tafil. 19,30 Telejurnal. 20,15 Tele- 
enciclopedia. 21,00 Film serial „In
vadatorii“. 21,50 Emisiune de di
vertisment : „Ce faceți astă-sea- 
ră ? Realizatori : Paul Urmuzes- 
cu și Dan Mihăescu. 22,30 Telejur
nal. 22.45 Campionatele mondiale 
de patinaj artistic — proba de 
dans (partea a Il-a). înregistrare 
de la Calgary-Canada. 23.30 închi
derea emisiunii programului I.

PROGRAMUL n

SIMBATA, 18 MARTIE 1972

PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunu de di
mineață. Telex. 9,05 Film serial

„Junii Si- 
Uzinelor

16,30 Ansambluri folclorice. Me
lodii șl jocuri populare românești 
executate de ansamblul 
blului“ al Sindicatului
„Automatica" din Sibiu. 17,00 Re
portaj bucureștean. 17,15 Pagini 
muzicale de mare popularitate. 
17,40 Agenda. 17.50 Film artistic 
„Pedro pleacă în Sierra". Regia 
J. G. Espinoza. Cu : B. Mora, W. 
Bros, C. Sessano.

TELEGRAMĂJUAN MARIA BORDABERRY, președintele Republicii O- rientale a Uruguayului, a trimis tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, următoarea telegramă :Mulțumesc Excelenței Voastre pentru amabilul mesaj și folosesc această ocazie pentru a vă adresa cele mai bune urări de fericire personală și de întărire a prieteniei între popoarele noastre.Vă rog să primiți, Excelență, salutările mele cele mai cordiale.
PRIMIRI LA C.C. AL P.C.R.Vineri după-amiază. tovarășii Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Miron Constantinescu, membru Supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., și Ghizela Vass, șef de secție la C. C. al P. C. R., s-au întîlnit cu delegația P. C. Peruan, formată din tovarășii Râul Acosta Salas, secretar general adjunct al Partidului Comunist Peruan, și Mario Ușarte Hurtedo. membru al Comisiei Politice și al Secretariatului C.C. al P.C. Peruan, care face o vizită în țara noastră.în cadirul discuției care a a- vut loc cu acest prilej, s-a efec-

★Tovarășul Cornel Burtică, secretar al C.C. al P.C.R., a primit vineri după-amiază grupul de redactori ai ziarelor de tineret din țări socialiste, ai presei de tineret dintr-o serie de țări europene, care au efectuat o vizită de studiu și documentare în țara noastră, cu prilejul semicentenarului Uniunii Tineretului Comunist, precum și pe reprezentanții organizațiilor de tineret din țările socialiste care au luat parte' la

tuat o informare reciprocă asupra activității și principalelor preocupări ale celor două partide, precum și un schimb de păreri în legătură cu unele probleme ale situației internaționale actuale,- ale mișcării comuniste șl muncitorești internaționale.Ambele părți au exprimat hotărîirea de a lărgi relațiile de solidaritate internaționalistă Intre cele două partide în Interesul întăririi prieteniei intre popoarele român și peruan, al unității forțelor antiimperialiste, al cauzei socialismului și păcii.întîlnirea și discuțiile s-au desfășurat initr-o atmosferă caldă, tovărășească.
★lucrările jesiunii științifice jubiliare pe tema „Locul și rolul tineretului în viața social-politică a României“.La întîlnire, care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească, au luat parte tovarășul Marțian Dan, membru supleant al C.C. al P.C.R., prim-secretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului, și tovarășul Vasile Nicolcioiu, secretar al C.C. al U.T.C-

PRIMIRE LA C.C. AL U.T.C.Vineri dimineață, tovarășul Marțian Dan, prim-secretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului, a primit, la sediul C.C. al U.T.C., grupul de ziariști din presa de tineret din diferite țări, care ne vizitează țara cu ocazia semicentenarului U.T-C.La primire, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, a luat parte tovarășul Vasile Nicolcioiu, secretar al C.C. al U.T.C.Tovarășul Marțian Dan a prezentat oaspeților un istoric al

drumului parcurs de organizația noastră și s-a referit pe larg la preocupările actuale ale U.T.C., la locul și rolul tineretului, al organizației de tineret în viața socială și politică a României, după care a răspuns întrebărilor puse de ziariști.Cu același prilej, reprezentanți ai unor ziare și publicații au transmis din partea organizațiilor de tineret din țările lor un salut prietenesc cu ocazia semicentenarului U.T.C.
VIZITA ÎN ROMÂNIA

A UNUI GRUP DE ZIARIȘTI
OIN PRESA DE TINERETntîlnirea cu Si- ----- biul a început prin participarea la o dezbatere- simpozion pe tema : „Tinerețea — vîrsta acumulării culturii". Vorbitorii au abordat o multitudine de aspecte ale problemei formării tineretului, ale raportului noilor generații cu cultura și arta.Joi dimineață, tovarășul Richard Winter, prim-secretar al Comitetului județean Sibiu al P.C.R. și președinte al Consiliului popular județean s-a întîlnit cu ziariștii din presa de tineret care vizitează România. Oaspeților le-a fost schițat un amplu tablou al acestui județ in plină dezvoltare, a perspectivelor sale. Expunerea s-a referit Ia industrie și agricultură, Ia problemele sociale și culturale, la rolul pe care tineretul îl are in diferitele sectoare de activitate. Oaspeții au urmărit cu un viu interes relatările privind dezvoltarea județului, după care au pus numeroase Întrebări privind cele mai diverse aspecte : de la încadrarea in producție a tinerilor la autonomia financiară a autorităților locale, de Ia munca voluntară a tineretului la combaterea poluării mediului ambiant. S-au interesat, de asemenea, de dezvoltarea democrației socialiste, progresul satului, perspectivele industriale.După zeci de kilometri parcurși intr-un decor de o frumusețe fascinantă, în tovărășia Oltului, grupul de ziariști s-a îndreptat către Lotru. Pe acest șantier național al tineretului, oaspeții au avut prilejul să realizeze un concludent contact cu ge-

I
nerația tinerilor constructori, care cu bărbăție și pricepere au învins împotrivirea muntelui și au imblinzit apele. Ing. Predoiu Dan, directorul general al grupului de șantiere I.C.H. Lotru a vorbit despre mari riuriie Despre tineri care ian parte la înălțarea acestei „cetăți a luminii“ a relatat Petre Scurtu, comandantul șantierului și alți tineri brigadieri cu care ziariștii s-au intreținut. După convorbirea de la Voineasa, grupul a vizitat Centrala subterană. Aici ing. Mircea Cri- veanu, șeful lotului montaj turbine, a dat explicații și a răspuns la întrebări. Vizita pe șantierul de la Lotru — lucrare semnificativă atît prin dimensiunile ei. cit și prin puterea de creație a oamenilor Romăniel socialiste — a produs o presie asupraînainte de a județul Vîlcea lă a vizitei grupul ___________ __ ______Seara, oaspeții s-au reîntors in Capitală.Vineri dimineață, ei au fost primiți la C.C. al U.T.C. după care au participat la ședința de închidere a sesiunii științifice jubiliare : „Locul și rolul tineretului in viața social-politică a României".In cursul după-amiezil, după primirea la C.C. al P.C.R., grupul de ziariști a vizitat salonul de artă al tinerilor artiști amatori și studenți ai Institutelor de arte plastice dedicat semicentenarului U.T.C.

construcția celei mai hidrocentrale de pe interioare ale țării, realizările celor 2 500

puternlcă im- oaspeților. se despărți de — etapa fina- prin țară — poposește la Cozia,

R. O.

In campionatul de fotbal 
Sleaua-U.T.A. 1__0 (0—0)Aseară la lumina reflectoarelor stadionului „23 August“ din Capitală s-a disputat meciul de fotbal dintre echipele Steaua și U.T. Arad, contînd pentru campionatul național.Fotbaliștii bucureșteni au cîștigat cu scorul de 1—0 (0—0), prin punctul marcat de Vigu în minutul 81.• aseara s-a disputat ÎN CAPITALĂ a doua întîlnire de volei dintre e- chipele masculine Dinamo București și Dynamo Berlin. Bucureștenii au obținut victoria cu scorul de 3—1.• LA MUNCHEN, orașul celei de-a 20-a Olimpiade de vară, a avut Ioc ceremonia plantării, în parcul olimpic, a unor puieți de brad de către reprezentanții Comitetului olimpic român. La ceremonie au participat președintele Comitetului vest-german de organizare a jocurilor olimpice, Willi Daume, Karl Metz, președintele Societății de construcții „Olimpia", Herbert Roth, șeful protocolului Comitetului de organizare, reprezentanți ai primăriei orașului, membri ai corpului consular din Miincben. ziariști.Din partea română au parti

cipat arh. C. Vîrlan și ing. M. Ștefănescu, reprezentanți ai Comitetului olimpic român, iar din partea Ambasadei române în R.F. a Germaniei, P. Olaru, atașatul român olimpic pe lingă Comitetul de organizare.• DUPĂ 9 RUNDE, în turneul internațional feminin de șah de la Belgrad, maestra iugoslavă Milunka Lazarevici se menține lideră cu 5,5 puncte și două partide întrerupte, urmată de Alexandra Nicolau (România) 5,5 puncte (1), Katia Jovanovici (Iugoslavia) 5,5 puncte. Elisa- beta Polihroniade (România) 5 puncte și două partide întrerupte.
CONCURSUL PRONOSPORT

NR. 12

I.S.C. Bacău—„U“ Cluj 1
Rapid—F.C. Argeș 1
Steagul roșu—Dinamo l.X
Crișul—Petrolul 1

A.S.A. Tg. Mureș—Jiul 1
Politehnica—Farul 1
C.F.R. Cluj—„U“ Craiova 1
Atalanta—Sampdorla X

Bologna—Cagliari X
Mantova—Roma X,2
Milan—Internazionale l.X,2
Napoli—Juventus 1,X

Torino—Fiorentina
—

1,X
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VIZITA PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE STAT
NICOLAE CEAUȘESCU ÎN REPUBLICA AFRICA CENTRALĂ

Toasturile rostite la Palatul guvernamental din Bangui, 
cu prilejul recepției oficiale, de joi seara, în onoarea oaspeților români

Depunerea unei coroane 
de flori la Monumentul 
lui Barthelemy Boganda

Toastul președintelui

JEAN BEDEL BOKASSA

Toastul președintelui

NICOLAE CEAUȘESCU
Domnule Președinte, Doamnă președintă, Domnilor miniștri, Excelențele voastre, Doamnelor și domnilor.Republica Africa Centrală și întregul său popor primesc cu o bucurie și cu o mîndrie cu totul deosebite, în capitala lor, Bangui, pe prestigiosul reprezentant al Republicii Socialiste România, pe soția sa și delegația care îi însoțește.Permiteți-mi, domnule președinte. să mă folosesc de acest prilej solemn cînd, pentru prima oară, șeful unui stat european, și soția sa ne onorează cu prezența lor, pentru a ura. în numele poporului centrafrican, in numele Partidului politic național unic M.E.S.A.N., în numele guvernului pe care îl prezidez, al doamnei Bokassa și în numele meu personal, bun venit în Republica Africa Centrală, dumneavoastră, primei doamne a României, soția dumneavoastră. precum și înaltelor personalități din suita dumneavoastră.Vizita dumneavoastră oficială, care are loc la aproape 2 ani după vizita mea oficială în fru-, moașa dumneavoastră țară, în luna iulie 1970, corespunde dorinței noastre sincere ca între cele două popoare ale noastre să se stabilească o punte trainică a prieteniei și cooperării.După cum ați declarat la 13 iulie 1970 în toastul pe care l-ați rostit la dineul oficial oferit în cinstea mea cu ocazia vizitei pe care am făcut-o în frumoasa dumneavoastră tară, domnule președinte, ..terenul pe care se dezvoltă și înflorește orice prietenie îl constituit; înainte de toate, buna cunoaștere reciprocă".Vizita dumneavoastră ne umple inimile de bucurie și consfințește. așadar, trăinicia legăturilor de prietenie si cooperare care unesc cele două țări prietene și popoarele lor.Șederea dumneavoastră în Republica Africa Centrală ne o- feră prilejul agreabil nu numai de a ne revedea, domnule președinte. ci și de a studia mai bine și de a trece în revistă, într-un spirit de înțelegere reciprocă. căile și mijloacele corespunzătoare pentru a dezvolta si a întări pe mai departe aceste legături care s-au statornicit în mod atît de fericit între noi.Republica Socialistă România, poporul său. prestigiosul șef de stat care sînteți. domnule președinte. suscită admirația lumii întregi în general și a Republicii Africa Centrală în particular.Inspirîndu-se din înaltele idealuri ale umanității, animat de spiritul demnității umane și al drepturilor popoarelor de a-și hotărî singure soarta, eroicul ponor român a dat dovadă, de-a lungul întregii sale istorii. împo- trivindu-se năvălitorilor și a- supritorilor. că libertatea, independenta națiunilor și respectarea scrupuloasă a suveranității lor se află la temelia păcii și trebuie să slujească drept fundament al oricărei inițiative și a oricărei forme de prietenie și cooperare. Tară aflată la întîl- nirea dintre occident și orient — Republica Socialistă România are de jucat un mare rol între

Vizitele tovarășei
Elena CeaușescuVineri dimineața, tovarășa Elena Ceaușescu, însoțită de membre ale suitei constituită special în onoarea oaspeților români. a vizitat Liceul Marie- Jeanne Caron și grădinița de copii a Oficiului centrafrican pentru securitate socială, instituții angrenate în marile eforturi întreprinse de Republica Africa Centrală pe plan educațional.Apreciind aleasa primire, numeroasele urări de bun venit rostite cu gingășie de copiii a- fricani în limba română, preocupările educatorilor de a forma și stimula dragostea celor mai tineri cetățeni centrafricani pentru muncă și învățătură, tovarășa Elena Ceaușescu a ur-

înfilniri la ministere
economiceîn cursul zilei de vineri, Ion Pățan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul comerțului exterior, a avut o întîlnire cu Ange Patasse, ministru de stat la Președinția republicii. Au participat Bujor Almășam ministrul minelor, petrolului și geologiei. Gheorghe Oprea, consilier al președintelui, Vasile Răuță. adjunct al ministrului comerțului exterior.Au fost discutate, cu acest prilej, probleme ale colaborării șl cooperării economice între cele două țări.în aceeași zi. Bujor Almașan, ministrul minelor, petrolului și geologiei, a avut o intilnire cu 

aceste două lumi și în lumea întreagă.Acest rol, domnule președinte, l-ați înțeles pe deplin și l-ați exprimat adesea în opoziția dumneavoastră fermă față de orice dominație exterioară care, indiferent de forma sa, nu ține seamă de realitățile naționale.Pentru a ilustra această idee, permiteți-mi să citez un pasaj din mesajul pe care l-ați adresat, în septembrie 1970, celei de-a 7-a Conferințe la nivel înalt a Organizației Unității A- fricane. Ați spus, domnule președinte, că „una din cerințele fundamentale ale vieții internaționale contemporane, ale asigurării păcii și înțelegerii între popoare este fundamentarea relațiilor între toate statele lumii pe respectarea dreptului fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta, pe neamestecul în treburile interne ale altor popoare, pe promovarea consecventă a principiilor independenței și suveranității naționale“.Această declarație, domnule președinte și scumpi prieteni, oglindește aceleași puncte de vedere pe care le avem și noi în problemele păcii și înțelegerii internaționale.Domnule președinte, de la a- legerea dumneavoastră în fruntea Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România. în 1967, Republica Africa Centrală a înregistrat cu satisfacție eforturile atît de lăudabile pe care le desfășurați pentru instaurarea păcii, înțelegerii și prieteniei între popoare și națiuni.Rămînînd fidelă regimului său, Republica Socialistă România, sub impulsul dumneavoastră viguros și sub conducerea dumneavoastră înțeleaptă și luminată, desfășoară o politică externă orientată nu numai spre țările socialiste, ci și spre un umanism universal.Importantele dumneavoastră acțiuni în Europa, atît în est cit și în vest, în favoarea organizării Conferinței cu privire la securitatea europeană decurg, după părerea noastră, din încrederea pe care o aveți în viitorul Europei și din marele interes pe care îl aveți ca aceasta să dispună de o organizație comparabilă cu Organizația Unității Africane. în sinul căreia fiecare stat participant are dreptul de a se afirma și a se dezvolta în condițiile unei totale independențe.Ponorul centrafrican apreciază, de asemenea, succesul și dinamismul diplomației României și ale prestigiosului său sef de stat în ce privește soluțiile Ia problemele care se ridică în fața țărilor lumii a treia și. în special, a statelor africane, cum este Republica Africa Centrală.Intr-adevăr, într-o lume plină de frămîntări ca a noastră. împărțită în națiuni bogate și sărace. în care dezvoltarea apare ca una dintre condițiile sine qua non ale păcii, înalta prioritate acordată de guvernul dumneavoastră problemelor subdezvoltării, constituie pentru noi o dovadă a dorinței sale pline de sinceritate de a găsi rezolvări pozitive ansamblului problemelor care decurg din această stare de lucruri.Resimțim, de aceea, o mare 

mărit cu interes programul artistic prezentat, a felicitat pe cei care au organizat aceste forme de educație preșcolară, u- rînd micuților școlari să devină cadrele de mîine, cadrele de specialiști care să asigure înflorirea patriei lor.La liceul vizitat, tovarășa Elena Ceaușescu a avut prilejul să cunoască metodele didactice folosite în procesul de învăță- mînt, urmărind în clase de studii o oră practică de științe naturale și o lecție de literatură universală.în timpul vizitei, copii, elevi și cadre didactice au înconjurat cu deosebită căldură pe tovarășa Elena Ceaușescu.

Christian Sombodey, ministrul apelor, pădurilor și minelor, cu care a discutat probleme ale colaborării româno-centrafricane în domeniul minier.
întâlnire Corneliu MănescuB:!!=, 

JosephVineri a avut loc o întîlnire de lucru între Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, și Joseph Potolot, ministrul afacerilor externe al Republicii Africa Centrală. 

satisfacție față de politica dumneavoastră externă constructivă, de largă deschidere, care se a- seamănă atît de mult cu liniile generale ale politicii noastre externe.în acest spirit, Republica A- frica Centrală dorește să-și strîngă legăturile de prietenie și cooperare cu țara frățească, Republica Socialistă România.între Republica Africa Centrală și Republica Socialistă România au fost semnate, în septembrie 1968, adică doi ani după ce mi-am asumat magistratura supremă, acorduri de cooperare bilaterală.în iulie 1970, ca răspuns la Invitația dumneavoastră, am acceptat să efectuez o vizită ofi- cială în Republica Socialistă România, pentru a strînge și mai mult legăturile de prietenie și colaborare stabilite între cele două țări ale noastre.Prietenia între popoarele noastre devine tot mai rodnică. Este convingerea noastră fermă că această prietenie se va consolida și mai mult.în timpul șederii dumneavoastră prea scurte pe pămîntul centrafrican, țară aflată în inima continentului, veți avea ocazia să vă dați personal seama, domnule președinte, de eforturile multiple pe care vrednicul popor contrafrican și guvernul său le depun zi de zi, în cadrul planului Bokassa, pentru a lichida subdezvoltarea.Cu același prilej, vă veți putea da seama de amploarea sarcinii care ne rămîne de înfăptuit pentru a accelera mersul nostru ascendent spre progresul și bunăstarea poporului nostru.Primindu-vă pe acest pămînt centrafrican dăruit cu imense resurse economice încă neexploatate, din lipsa — între altele — de căi de acces spre mare, vedem în dumneavoastră, domnule președinte, pe marele prieten care s-a arătat întotdeauna plin de înțelegere față de toate problemele noastre privind dezvoltarea economică și socială.Aceasta este, în cîteva cuvinte. semnificația pe care o acordăm vizitei dumneavoastră în țara noastră. în vederea unei colaborări sincere, leale și reciproc avantajoase. în interesul ambelor noastre nonoare.Domnule președite. Doamnă președintă,Vă rog să primiți o dată cu modul în care v-am întîmpinat, pe măsura modestelor noastre puteri, salutul prietenesc și frățesc pe care. în numele meu personal. în numele doamnei Bokassa. în numele guvernului meu. al Partidului national M.E.S.A.N. și al întregii țări îl transmit prin persoana dumneavoastră noporului frate al Republicii Socialiste România.Vă rog să ridicați paharul în sănătatea excelenței sale, președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, si a soției sale, pentru înflorirea prieteniei și colaborării româno- centrafricane.Trăiască Republica Socialistă România 1Trăiască Republica Africa Centrală !(Aplauze puternice îndelungate).
Intilnire la Sediul

Mișcării pentru Evoluția 
Socială din Africa 
Neagră M.E.S.A.N.

Vineri după-amiază, Ștefan Andrei, membru supleant al C.C. al P.C.R., prim-adjunct al șefului secției internaționale a C.C. al P.C.R., și Constantin Mitea, membru supleant al C.C. al P.C.R., consilier la C.C. al P.C.R., s-au întilnit la sediul Mișcării pentru Evoluția Socială din Africa Neagră (M.E.S.A.N.) cu Elisabeth Domitien, vicepreședintă a M.E.S.A.N., și Georges Yakite, șef de secție la M.E.S.A.N. La întîlnire au participat președinții secțiilor M.E.S.A.N. din Bangui.în cursul întîlnirii, care s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească, au fost abordate probleme privind dezvoltarea relațiilor dintre P.C.R. și M.E.S.A.N., dintre organizațiile de masă din cele două țări.
PotolotCu ocazia întîlnirii a avut Ioc un schimb de păreri și s-a efectuat o informare reciprocă pe linia celor două ministere.S-a semnat un acord de desființare a vizelor.

Domnule președinte, Doamnă președinte, Doamnelor și domnilor, Dragi prieteni,Este pentru mine și soția mea. precum și pentru colaboratorii mei o deosebită plăcere să ne aflăm în mijlocul dumneavoastră, ca oaspeți ai frumoasei Republicii Africa Centrală, al poporului acestui străvechi teritoriu al civilizației a- fricane. Doresc să vă adresez dumneavoastră, soției dumneavoastră, colaboratorilor, întregului popor salutul meu și al soției mele, al poporului român. Aș dori, de asemenea, domnule președinte, să vă mulțumesc pentru primirea deosebit de cordială pe care ne-ați rezer- vat-o. Am fost impresionați în mod deosebit de manifestările prietenești cu care ne-a întîmpinat populația orașului Bangui — și doresc să-i adresez mulțumirile mele cele mai călduroase. Aceste manifestări, ca și cele cu care dumneavoastră, domnule președinte, ați fost întîmpinat acum doi ani în România de cetățenii patriei noastre, sînt o expresie a prieteniei și dorinței popoarelor noastre de a dezvolta continuu colaborarea între ele, pe principiile egalității în drepturi și respectului reciproc.Deși sînt situate la mare depărtare unul de celălalt, popoarele noastre se simt, totuși, a- proape, deoarece Ie unește a- ceeași cauză comună a luptei antiimperialiste, . le însuflețesc aceleași înalte idealuri de libertate, dreptate, pace și progres.Sînt. în mod deosebit, mulțumit de ceea ce ați remarcat dumneavoastră că sînt primul șef de stat european care vizitează Republica Africa Centrală. Este o satisfacție pentru mine că reprezint o țară socia- ' listă — România — al cărei popor a scuturat, prin lupte grele, jugul asupririi și-și făurește un viitor liber și fericit (Aplauze puternice). Aș dori să consider. într-un anumit sens, aceasta ca un simbol al faptului că se apropie sfîrșitul definitiv al colonialismului și asupririi în Africa, că popoarele a- fricane îsi vor făuri o Viață liberă, independentă. (Vii aplauze).în România este bine cunoscută hotărîrea cu care poporul Republicii Africa Centrală s-a ridicat împotriva dominației colonialiste, pentru eliberarea sa, națională și construirea unui stat propriu, suveran și independent.. (Vii aplauze).Știm că dumneavoastră, domnule președinte — bunul meu prieten — acordați o atenție deosebită dezvoltării patriei dumneavoastră. că partidul național unic M.E.S.A.N. desfășoară o largă activitate pentru unirea întregului popor în lupta pentru făurirea unei orînduiri mai drepte, a unei vieți libere. Știm, din propria experiență a poporului român, cît de grea și de complexă este lupta pentru lichidarea subdezvoltării, pentru cucerirea și consolidarea independentei naționale — și. de aceea. înțelegem și prețuim eforturile dumneavoastră, ca și ale tuturor țărilor africane. Ne bucurăm sincer de succesele pe care le obțineți, de pașii mari . pe care îi faceți în direcția dezvoltării economice și sociale a țării. în creșterea bunăstării ponorului. Vizita pe care o facem în tara dumneavoastră ne oferă posibilitatea de a cunoaște nemijlocit succesele obținute de poporul Republicii Africa Centrală. de a întări și mai mult prietenia și colaborarea dintre țările noastre.Ne amintim cu plăcere de vizita dumneavoastră, domnule președinte, în România, de convorbirile avute cu acest prilej. Am venit în țara dumneavoas- cu dorința de a continua acest util dialog, de a contribui la dezvoltarea pe mai departe a colaborării dintre țările și popoarele noastre.După cum cunoașteți, după convorbirile noastre de la București s-au obținut o serie de rezultate în dezvoltarea cooperării dintre România și Republica Africa Centrală. A început să-și desfășoare lucrările Comisia mixtă de cooperare economică și tehnico-științifică ro- mâno-centrafricană. au fost stabilite o serie de măsuri de cooperare în diferite domenii. Consider însă că. cu prilejul vizitei pe care o facem acum în patria dumneavoastră, vom evidenția noi posibilități pentru a dezvolta mai larg și multilateral cooperarea între popoarele noastre.Aș dori să vă informez, cu a- cest prilej, că specialiștii români au încheiat cu rezultate bune activitatea lor de cercetare geologică în Republica A- frica Centrală. Documentele privind rezultatele acestor cercetări vă vor fi înmînate cu prilejul actualei vizite, constituind o bază pentru punerea în valoare a bogățiilor țării dumneavoastră. (Vii aplauze).

Fără îndoială, domnule președinte, că dezvoltarea colaborării multilaterale este în interesul ambelor noastre popoare și ea corespunde, totodată, intereselor tuturor popoarelor din A- frica și din întreaga lume, care doresc să lichideze subdezvoltarea, să-și creeze o economie independentă și să-și asigure o viață mai bună.Cu prilejul vizitei în țara noastră, domnule președinte, ați putut cunoaște nemijlocit viața și preocupările poporului român. unele din realizările sale. Aș dori să vă informez că de atunci am obținut noi succese pe calea dezvoltării economico- sociale, am trecut Ia înfăptuirea noului plan cincinal, care își propune făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate în România.Pornind de la convingerea că țelurile constructive ale poporului nostru — ca și ale tuturor popoarelor lumii — pot fi înfăptuite numai într-un climat internațional de pace și colaborare. România manifestă o preocupare constantă pentru ' apărarea și consolidarea păcii, pentru dezvoltarea unei conlucrări internaționale rodnice între toate statele fără deosebire de orînduire socială. în cadrul politicii noastre externe ne preocupăm de dezvoltarea colaborării și prieteniei cu toate țările socialiste. Acordăm, totodată, o atenție deosebită relațiilor cu țările în curs de dezvoltare, deoarece considerăm că întărirea colaborării cu statele care au pășit pe calea independentă constituie un factor esențial pentru progres și pace în lume. (Vii aplauze). Desigur, așa cum am mai menționat, în spiritul coexistentei pașnice, dezvoltăm colaborarea cu toate statele lumii, considerînd că în lumea de azi este necesar ca toate statele, fie ele mari sau mici, să contribuie activ — pe baza deplinei egalități în drepturi. a respectului suveranității și independenței naționale, a neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc— la dezvoltarea colaborării internaționale și asigurarea u- nei păci trainice.România se pronunță cu toată hotărîrea împotriva politicii imperialiste de agresiune și dictat, de amestec în treburile interne ale altor state. Considerăm că este necesar să se pună capăt politicii de forță sau de amenințare cu forța în relațiile internaționale. (Aplauze puternice).După cum se știe, în Africa, ca și pe alte continente, de altfel, mai există țări care sînt victime ale colonialismului sau neocolonialismului — acest a- nacronism rușinos al epocii noastre. De aceea. România se pronunță cu hotărîre pentru u- nirea tuturor forțelor antiimperialiste pentru a fi lichidate cu desăvîrșire — și cît mai repede— sistemul colonial și neoco- lonial. pentru a se respecta dreptul popoarelor de a fi stă- pîne pe destinele lor (Vii a- plauze). In acest spirit. România susține lupta de eliberare națională a popoarelor din Angola, Mozambîc, Guineea-Bi- ssau, Namibia, se pronunță eu hotărîre împotriva regimurilor rasiste din Rhodesia și A- frica de sud. Considerăm că este timpul ca Africa să fie stă- pînă pe destinele sale, ca să se pună capăt rasismului și oricărei asupriri coloniale. (Vii a- plauze).Cunoaștem contribuția poporului centrafrican la această luptă, preocuparea dumneavoastră, domnule președinte, pentru întărirea unității țărilor africane, în scopul eliberării lor și dezvoltării economico- sociale.Așa cum pe drept cuvînt ați remarcat și dumneavoastră, una din problemele care preocupă cel mai mult astăzi zeci și zeci de popoare ale lumii este aceea a lichidării subdezvoltării. Sînt într-adevăr. zeci de state care și-au cîștigat independența politică, dar care au încă o economie slabă — și de aceea ele pot fi — și din păcate cîteodată sînt — victime ușoare ale neocolonialismului. Trebuie să vă declar deschis că România — care și ea se preocupă intens de dezvoltarea eoonomiei sale — știe că adevărata independență națională, adevărata viață liberă nu poate fi realizată pe deplin decît o dată cu făurirea unei economii puternice, independente, Iată de ce Româtiia se pronunță, în mod ferm, pentru măsuri hotă- rîte care să vină în ajutorul țărilor în curs de dezvoltare. Și doresc să declar aici că ajutorul ce trebuie să-1 acorde statele dezvoltate țărilor în curs de dezvoltare nu este în nici un fel un dar, ci o obligație, deoarece aceste țări au realizat dezvoltarea lor asuprind zeci și zeci de popoare— și, deci, au obligația de a 

contribui acum la ridicarea e- conomică a acestor state. (Vii aplauze). Dar, tot așa de deschis doresc să vă spun că realizarea unei economii independente trebuie să aibă, în primul rînd la bază munca poporului din fiecare țară — deoarece numai așa el va putea fi cu adevărat liber. (Aplauze), în același timp, este necesar ca țările în curs de dezvoltare să se unească și să conlucreze strîns între ele, să dezvolte colaborarea cu țările socialiste, cu celelalte state, și astfel, prin eforturi comune să-și asigure un progres mai rapid.Pornind de la faptul că războaiele și conflictele armate dintre state, indiferent de zona în care izbucnesc, constituie un grav pericol pentru pacea întregii omeniri. România se pronunță pentru încetarea neîntîr- ziată a războiului din Vietnam, pentru retragerea totală a trupelor americane djn această zonă, astfel ca popoarele vietnamez, laoțian și cambodgian să fie lăsate să-și rezolve singure problemele, fără nici un amestec din afară. Considerăm, în același timp, că instaurarea unei păci durabile în Orientul Apropiat este posibilă numai pe calea unei soluții politice — pe baza rezoluției Consiliului de securitate din 1967 — care să ducă la retragerea trupelor israeliene din teritoriile arabe ocupate, la asigurarea independenței și integrității teritoriale a fiecărui stat din această zonă, Ia soluționarea problemelor populației palestiniene potrivit intereselor sale naționale.în ce privește Europa, după cum știți, războaiele care au pornit nu o dată de pe acest continent au provocat pagube întregii omeniri ; cunoașteți, de asemenea, câ din păcate, unele țări europene au contribuit la asuprirea și jaful colonial ; totodată, este adevărat că Europa a contribuit mult la dezvoltarea civilizației universale. Iată de ce România apreciază că realizarea securității în Europa trebuie să ducă la o nouă politică, atît între statele europene, cît și în relațiile cu statele de pe alte continente. Această nouă politică trebuie să se bazeze pe egalitate în drepturi, pe respect reciproc, pe dreptul fiecărui popor de a-și hotărî singur destinul, fără a- mestec din afară, pe o liberă circulație a bunurilor materiale și spirituale — astfel ca Europa, asigurîndu-si pacea pentru ea, să contribuie. în același timp, la dezvoltarea liberă a. celorlalte popoare, inclusiv ale Africii, la instaurarea păcii în întreaga lume. (Aplauze puternice).După cum se știe, în ultimii ani, în lume s-au produs profunde mutații politice și sociale, au avut loc mari schimbări în raportul mondial de forțe. Printre aceste schimbări aș menționa faptul că noi și noi popoare se ridică cu tot mai multă hotărîre la lupta împotriva politicii imperialiste și colonialiste. își afirmă cu fermitate dorința de a trăi libere, de a dispune ele însele de destinele lor. în același timp, apare tot mai evident că soluționarea problemelor internaționale nu mai poate fi concepută fără participarea activă a tuturor țărilor, indiferent de mărimea lor. în acest sens, un rol deosebit de important. au după părerea noastră, tarile mici și mijlocii, care. în marea lor majoritate, și-au cucerit de curînd independenta sî luptă pentru dezvoltarea lor liberă. pentru a fi stăpîne Ia ele acasă.Marile probleme ale vieții contemporane cer astăzi, mai mult ca oricînd, lupta unită a tuturor statelor care doresc să se dezvolte în mod liber si independent. a forțelor antiimperialiste. a tuturor oamenilor care se pronunță pentru pace și progres social. Numai unite toate aceste forțe pot face să triumfe pacea, egalitatea, dreptatea socială în lume. (Vii aplauze).Domnule președinte și doamnă președinte.încredințat că vizita pe care o facem în țara dumneavoastră va deschide noi posibilități pentru dezvoltarea colaborării multilaterale dintre țările noastre, doresc să-mi exprim. încă o dată, convingerea că. cooperînd și acționînd împreună. vom servi nu numai interesele popoarelor noastre, ci și ale tuturor popoarelor care doresc să trăiască libere, cauza colaborării între toate națiunile lumii.Doresc să toastez în sănătatea dumneavoastră, domnule președinte și a stimatei doamne Bokassa.în sănătatea colaboratorilor dumneavoastră.Pentru prietenia și colaborarea dintre România și Republica Africa Centrală !în sănătatea dumneavoastră, a tuturor celor prezenți aici 1Pentru pace și prietenie între toate popoarele !(Aplauze puternice, îndelungate).

Vineri la prînz, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, însoțit de președintele Republicii Africa Centrală, general de armată Jean Bedel Bokassa, a sosit în localitatea Bobangui, situată la 80 de kilometri de Bangui, pentru a depune o coroană de flori la Monumentul lui Barthélémy Boganda, creatorul statului Republica Africa Centrală, erou național al poporului centrafrican.în piața din fața monumentului, cei doi conducători de stat au fost întîmpinați de autoritățile politice și administrative ale prefecturii Lobaye, de numeroși cetățeni.După depunerea coroanei, o unitate de gardă a dat onorul, iar fanfara a intonat salutul e- roilor.Cei prezenți au păstrat un moment le reculegere în fața monumentului celui care a fost primul președinte al tînărului stat din inima Africii, Republica Africa Centrală.
APOGEUL PRIETENIEI

CENTRAFR1CAN0-R0MÂNE
— REVISTA PRESEI —Vizita președintelui Nicolae Ceaușescu în Republica Africa Centrală polarizează atenția întregii opinii publice din această tară. Postul de radio național a transmis în tot cursul zilei de vineri ample relatări și reportaje cu privire la desfășurarea acestei vizite. Au fost, de asemenea. transmise în repetate rinduri cuvîntările rostite de președinții Nicolae Ceaușescu și Jean Bedel Bokassa, la recepția de joi seara.Se transmit, de asemenea, știri și reportaje despre România socialistă, despre marile succese ale poporului român în construirea socialismului, despre politica sa de prietenie și colaborare cu țările africane, de sprijin și solidaritate față de lupta acestora împotriva imperialismului. colonialismului și neocolonialismului pentru consolidarea independentei politice și economice, pentru progres e- conomio și social. Muzica populară românească este un însoțitor permanent al acestor emisiuni. De altfel, acordurile muzicii noastre au devenit familiare ascultătorilor centrafricani pentru că în tot cursul săptămânii postul de radio național a consacrat programe speciale țării noastre ca și însemnătății vizitei președintelui Nicolae Ceaușescu pentru dezvoltarea continuă a bunelor relații dintre România socialistă și Republica Africa Centrală.! „Centrafric-press" organ ,cen- î trai de informații care apare la ! Bangui. consacră aproape în întregime numărul său de vineri vizitei oaspetelui drag din Republica Socialistă România. Pe prima pagină este reprodusă fotografia celor doi șefi de stat cu un titlu pe t.oată lățimea paginii : „Apogeul prieteniei cen- trafricano-române. Pentru prima dată un șef de stat european face o vizită oficială în Republica Africa Centrală".în editorialul intitulat „Apogeul unei prietenii" se arată între altele : „Prietenia centra- fricano-română a atins apogeul său la 16 martie 1972, cînd Bangui, capitala Republicii noastre, a primit pe președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Excelența sa domnul Nicolae Ceaușescu. Este știut că Republica Africa Centrală acordă o mare importantă strìngerli legăturilor sale cu toate țările lumii iubitoare de pace și dreptate și că dezvoltă cooperarea cu ele ne baza respectării suveranității naționale a fiecărui stat. Cunoaștem că și poziția României este aceeași. De aceea, între România și Republica Africa Centrală s-a stabilito punte trainică. Ceaușescu- Bokassa, doi luptători pentru libertate care militează neobosit pentru fericirea popoarelor lor.între Republica Socialistă România și Republica Africa Centrală s-au deschis drumurile largi ale cooperării și cele două popoare sînt de acord să acționeze împreună pentru a. dezvolta prietenia constructivă care le leagă pe veci. Această vizită se înfățișează sub toate aspectele ei ca un eveniment profund pozitiv. Barometrul prieteniei centrafricano-române arată timpul cel mai frumos".Același organ de presă inserează și articolul intitulat „Președintele Republicii Socialiste România — oaspete oficial al Republicii Africa Centrală“, Subliniind că întreaga capitală a așteptat cu nerăbdare timp de o săptămînă pe oaspetele său stimat. Nicolae Ceaușescu. articolul relevă în continuare : „Ti- nînd seama de multiplicitatea contactelor noastre și de excelentele relații care ne leagă este cu totul firesc ca președintele Ceaușescu să fi acceptat invitația de a veni la npi. Domnul Ceaușescu a acceptat să ne fie oaspete pentru că acest lucru decurge, în mod firesc, din întreaga politică externă a României. Se știe că Republica Socialistă România acordă o importanță deosebită raporturi

în continuare, președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Jean Bedel Bokassa vizitează o întreprindere de prelucrare a lemnului de acaju, și alte esențe prețioase.în drum spre Bangui. la bordul unui elicopter special, cei doi șefi de stat au survolat zona de savană a prefecturii Lobaye.De la plecarea din capitala centrafricană și pînă la Bobangui, coloana oficială de mașini a fost întîmpinată sărbătorește. Cei doi șefi de stat au fost a- clamați și ovaționați de mii de oameni care, fluturînd stegu- lețe și ramuri de palmier, își exprimau bucuria de a putea saluta pe cei doi președinți. Pe traseu se aflau muncitori apar- tinînd Oficiului Național al Pădurilor. oameni ai muncii și specialiști de la centrul pilot forestier centrafrican, sute și sute de tineri muncitori de pe plantații. Cu toții ovaționau „Trăiască Ceaușescu, Trăiască Bokassa", „Trăiască România, Trăiască Republica Africa Centrală“.

lor cu țările în curs de dezvoltare, considerind că aceste state reprezintă un factor important al luptei pentru promovarea păcii și înțelegerii internaționale. România se pronunță cu consecvență în favoarea cererilor legitime ale țărilor în curs de dezvoltare formulate în cadrul O.N.U. și a instituțiilor acesteia, sprijinind prin votul său recomandările conferințelor sub auspiciile Națiunilor Unite în problemele comerțului și dezvoltării și ale strategiei celui de-al doilea deceniu al dezvoltării.Pe linia politicii sale externe deschise de cooperare pe planuri multilaterale cu toate statele lumii, fără deosebire de regim social, anii din urmă s-au dovedit deosebit de fertili în ce privește acțiunile menite să promoveze raporturile de prietenie și colaborare între România și țările Africii.Una din formele prin care se materializează această politică o reprezintă contactele politice la nivelul cel mai înalt. în acest cadru vizita la noi în țară a președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România îmbracă semnificația unui eveniment de cea mai mare însemnătate. Pentru noi. în a- fară de contribuția majoră pe care o va avea în ce privește evoluția raporturilor bilaterale, vizita are și o semnificație suplimentară prin aceea că este prima pe care președintele Nicolae Ceaușescu o întreprinde în inima continentului Africii“.Referindu-se la diversele forme de sprijin ale poporului român față de eforturile popoarelor africane pentru lichidarea moștenirii nefaste a trecutului colonial, articolul stăruie, în mod deosebit, asupra ajutorului în ceea ce privește formarea de cadre. „în instituțiile de învă- țămînt superior și de cercetări științifice, în întreprinderile industriale din România studiază sute de tineri din peste 30 de țări africane.Evoluția favorabilă a raporturilor dintre România și statele Africii înregistrată în ultimii ani nu epuizează, nici pe departe, posibilitățile de cooperare economică, politică și culturală. Există toate condițiile pentru ca în viitor, pe calea unor e- forturi conjugate, să fie și mai bine puse în valoare multiplele rezerve ale dezvoltării relațiilor României cu statele africane în interesul mutual și în folosul cauzei păcii și colaborării internaționale".„Centrafric-press" redă, de a- semenea, pe larg principalele date biografice ale tovarășului Nicolae Ceaușescu. „Ca președinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și secretar general al Partidului Comunist Român — scrie publicația amintită — Nicolae Ceaușescu desfășoară o vastă activitate în domeniul construcției de partid, de stat, economică, culturală, ideologică, precum și pe tărîmul relațiilor internaționale. militînd neobosit Dentru dezvoltarea raporturilor de prietenie și colaborare cu toate statele socialiste, pentru promovarea unei ample colaborări cu toate celelalte state. în spiritul coexistenței pașnice, pentru întărirea solidarității internaționale a forțelor care luptă împotriva imperialismului și colonialismului. pentru libertate, independență și dezvoltarea de sine stătătoare a popoarelor, în interesul cauzei generale a păcii și progresului în lumea întreagă.“Numărul special reproduce, de asemenea, harta Republicii Socialiste România cu toate județele tării, precum și principalele date geografice și ale dezvoltării economice.Datorită unor dificultăți tehnice ivite in comunicațiile pentru telefoto, nu au putut fi recepționate fotografii de Ia Bangui.
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PROIECT LEGE
CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA DE COMERȚ INTERIOR

Comitetul Executiv al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român a hotârît în ședința 
din 7 martie 1972 ca proiectul Legii cu privire 
la activitatea de comerț interior să fie supus 
dezbaterii publice, pentru a da posibilitatea 
celor interesați, tuturor oamenilor muncii să-și 
aducă contribuția la definitivarea acestei legi. 

Propunerile, sugestiile și observațiile în le
gătură cu proiectul de lege vor fi înaintate Mi
nisterului Comerțului Interior, precum și presei 
centrale și locale.Dezvoltarea în ritm susținut a forțelor de producție, perfecționarea organizării și conducerii activității economice, a tuturor relațiilor sociale au asigurat creșterea continuă a producției de bunuri materiale și, pe această bază, ridicarea sistematică și multilaterală a nivelului de trai al întregului popor, țelul suprem al politicii partidului și statului. în ultimii ani a sporit simțitor fondul de mărfuri destinat aprovizionării populației, concomitent cu creșterea calității bunurilor de consum și diversificarea sortimentelor, asigurîndu-se astfel satisfacerea în condiții tot mai bune a cerințelor oamenilor muncii.în vederea desfășurării unei activități comerciale moderne și eficiente, la nivelul cerințelor actuale, comerțul trebuie să folosească pe scară largă metode științifice de investigare a cererii de mărfuri, să exercite un rol activ asupra producției, in vederea adaptării operative a acesteia la nevoile de aprovizionare ale populației de Ia orașe și sate și să stimuleze interesul cumpărătorilor pentru produsele fabricate de industria noastră de bunuri de consum.Organele și organizațiile comerciale au datoria să la măsuri nentru păstrarea și gospodărirea judicioasă a fondului de mărfuri, organizarea și repartizarea rațională pe teritoriu a rețelei comerciale, modernizarea continuă a procesului de vînzare a mărfurilor, sporirea eficienței economice a întregii activități.Ridicarea activității comerciale pe o treaptă superioară. îndeplinirea în bune condiții a sarcinilor importante ce revin acestui sector în etapa actuală impun preocuparea deosebită pentru perfecționarea continuă a pregătirii politice si profesionale a lucrătorilor din comerț. Personalul din comerț poartă întreaga răspundere în fața societății pentru modul în care administrează și valorifică bunurile ce i-au fost încredințate. Totodată, lucrătorii din comerț trebuie să dea permanent dovadă de solicitudine față de cumpărători, probitate profesională, respect față de funcția socială ce o îndeplinesc. Cinstea, corectitudinea și demnitatea trebuie să definească profilul moral al lucrătorilor din comerțul socialist.în scopul îmbunătățirii întregii activități de comerț interior, MAREA ADUNARE NAȚIONALA adoptă prezenta lege s

CAPITOLUL I

Dispoziții generaleArt 1. — în Republica Socialistă România scopul activității de comerț interior îl constituie aprovizionarea populației cu mărfuri de bună calitate și servirea exemplară a cumpărătorilor.Organizațiilor comerciale de stat și cooperatiste le revine sarcina ca, potrivit planului de dezvoltare a economiei naționale, să asigure aprovizionarea cu sortimente de mărfuri cît mal variate. în funcție de sezon și specificul local. în cantităti sporite, in raport cu puterea de cumpărare a oamenilor muncii.Art 2. — Unitățile socialiste producătoare de bunuri de consum sînt obligate să tină seama permanent de cerințele consumatorilor, să sporească volumul producției, să lărgească continuu gama produselor și să se preocupe în mod constant de Îmbunătățirea calității mărfurilor destinate desfacerii către populație.Art. 3. — Perfectionarea continuă a relațiilor directe dintre organizațiile comerciale și unitățile producătoare este o sarcină permanentă, atît a comerțului, cît și a industriei. în cadrul unei strînse colaborări, organizațiile comerciale și unitățile producătoare trebuie să realizeze o temeinică cunoaștere a nevoilor de consum, să ia măsuri de adaptare operativă a producției pentru a veni în în- tîmpinarea cererii de mărfuri, să orienteze preferințele consumatorilor către produsele fabricate de unitățile industriei noastre socialiste.Art. 4. — Adîncirea continuă a democrației socialiste, aplicarea cu consecventă a principiului conducerii colective impun creșterea rolului maselor la soluționarea problemelor esențiale ale activității de comerț interior. atragerea întregului personal al unităților la dezbaterea și adoptarea măsurilor necesare pentru îndeplinirea sarcinilor de plan, extinderea formelor moderne de comerț. îmbunătățirea continuă a servirii populației.Conducerea întregii activități comerciale se realizează pe baza principiului centralismului democratic. prin îmbinarea armonioasă a desfășurării activității pe bază de plan, cu acordarea de largi atribuții și competențe organelor locale ale administrației de stat și organizațiilor comerciale.Art. 5. — în Republica Socialistă România aprovizionarea populației se realizează prin :a) organizații comerciale de stat specializate :b) unități comerciale proprii ale centralelor și întreprinderilor de stat industriale sau agricole ;c) unități comerciale ale cooperației de consum, ale cooperației meșteșugărești, precum și unităti ale cooperativelor agricole de producție și ale asociațiilor intercooperatiste :dl membrii cooperativelor _ a- gricole de producție, producătorii agricoli individuali și meșteșugarii care desfac produsele pronrii 1el persoane fizice autorizate în anumite condiții stabilite de lege, să desfășoare activitate de comerț-Art. 6. — Activitatea de comerț interior cuprinde :a) cumpărarea și desfacerea mărfurilor destinate direct a- provizionării populației. Inclusiv prin alimentația publică :b) cumpărarea și desfacerea mărfurilor către organizațiile e- conomice sau bugetare :c) desfacerea bunurilor înconsignație : , . ,dl intermedierea de vînzări- cumpărări.Art. 7. — în vederea realizării unei legături organizate între producție și consum, comerțul socialist se desfășoară prin t

— comerțul cu ridicata ț— comerțul cu amănuntul.Comerțul cu ridicata are sarcina să aprovizioneze ritmic rețeaua comerțului cu amănuntul cu sortimente comerciale complete, în care scop încheie contracte cu întreprinderile producătoare, organizează recepția cantitativă și calitativă, constituie rezervele de mărfuri pe perioade limitate, potrivit planului de stat, și asigură depozitarea și conservarea lor în bune condiții.Comerțul cu ridicata se exercită prin organizații comerciale specializate ale comerțului de stat. De asemenea, cooperația de consum poate organiza depozite proprii cu ridicata în localitățile în care comerțul de stat nu are asemenea depozite.Unitățile comerciale ale întreprinderilor producătoare vor fi aprovizionate direct de la unitățile de producție; întreprinderile producătoare nu pot organiza depozite pentru comerțul cu ridicata.Art. 8. — Comerțul cu amănuntul are sarcina să desfacă mărfurile direct către populație, prin unitățile comerciale, amplasate în mod judicios pe teritoriul orașelor și satelor. în raport cu nevoile de aprovizionare ale populației.Art. 9. — Pentru înfăptuirea politicii partidului de ridicare neîncetată a nivelului de trai al oamenilor muncii, unitățile comerciale socialiste vind produsele importante pentru consumul populației la preturi unice cu amănuntul.La desfacerea produselor prin alimentația publică se aplică prețul cu amănuntul, care cuprinde. pe lingă prețul materiilor prime, cheltuielile de aprovizionare, preparare, de comercializare, precum și beneficiul și impozitul legal, stabilit pe baza Legii cu privire la regimul prețurilor și tarifelor.Ea prețurile cu amănuntul ale unor produse care se vînd prin unitățile comerțului socialist din mediul rural se aulică un adaus fix stabilit potrivit legii, pentru acoperirea cheltuielilor suplimentare de comercializare și transport.Produsele vîndute populației de către cooperativele agricole de producție, membrii acestora, producătorii agricoli individuali, meșteșugarii care vînd produsele proprii cît și de persoanele fizice autorizate să desfășoare activitate de comerț se vînd, la preturi de învoială. în toate cazurile în care, potrivit dispozițiilor legale, se stabilesc prețuri maximale, de mercurial, preturile de învoială se vor practica în limita acestora.Art. 10. — Organizațiile comerciale răspund față de cumpărători, potri zit legii, de calitatea mărfurilor vîndute.Personalul din comerț are datoria să sporească exigența la primirea mărfurilor, astfel încît să se evite pătrunderea în rețeaua comercială a mărfurilor cu deficiente calitative.Acțiunea pentru asigurarea calității mărfurilor trebuie să înceapă din momentul încheierii contractelor de către organizațiile comerciale cu cele producătoare și să se desfășoare pe parcursul întregului proces de producție, receptionare și vînzare. sarcina considerîndu-se îndeplinită numai după ce s-a verificat comportarea produsului la cumpărător.Art. 11. — în vederea creșterii continue a eficientei economice, conducerile organizațiilor comerciale au obligația de a lua toate măsurile pentru reducerea sistematică a cheltuielilor de circulație, folosire intensivă a bazei tehnico-mate- riale, introducerea tehnicii noi. mecanizarea lucrărilor de manipulare și transport a mărfurilor, prin folosirea cit mai largă a containerizăril și paletizării. creșterea vitezei fondurilor circulante, folosirea rațională a forței de muncă, precum și orice alte măsuri meni

te să contribuie la realizarea a- cestor obiective.Art. 12. — Pentru satisfacerea tn condiții din ce în ce mai bune a cerințelor actuale și de perspectivă ale cumpărătorilor, baza tehnico-materială a comerțului se dezvoltă în mod coordonat, în concordanță cu prevederile planului de stat. în cadrul lucrărilor de sistematizare a localităților, precum și la elaborarea proiectelor de locuințe se vor stabili. în mod obligatoriu. necesarul de dotări comerciale și de servicii, amplasarea lor și etapele de realizare, astfel încît toate aceste u- nităti să fie date tn folosință In același timp cu locuințele.Art. 13. — Q însemnată parte din avutul obștesc e6te încredințată personalului din comerț. A- cesta are obligația de o deosebită răspundere de a gospodări cu griiă mărfurile, celelalte mijloace materiale, precum și mijloacele bănești pe care Ie are în primire, de a veghea neîntrerupt la apărarea integrității proprietății socialisteLucrătorii din oomerț au datoria să 6e preocupe permanent de perfecționarea pregătirii profesionale, de ridicarea nivelului lor politic și a conștiinței cetățenești i ei trebuie să dea dovadă de o disciplină exemplară la locul de muncă.în întreaga sa activitate, personalul din eomert, care prin natura muncii sale vine zilnio în contact cu un mare număr de cetățeni, trebuie să manifeste o comportare civilizată, demnă, izvorîtă din respectul față de oamenii muncii, făuritorii bunurilor materiale și spirituale. să âplice cu fermitate tn viață principiile eticii și e- chității socialiste.
CAPITOLUL II

Reguli privind 
aprovizionarea și servi

rea populației
A. Cu caracter generalArt. 14. — tn vederea asigurării unei serviri corespunzătoare a cumpărătorilor, personalul din toate unitățile comerciale socialiste. producătorii, meșteșugarii șl persoanele fizice autorizate de a face eomert sînt obligați !a) să aibă o atitudine atentă, demnă și cuviincioasă fată de consumatori ibl să aranjeze și să expună ordonat, estetic sl atrăgător mărfurile :c) să afișeze etichetele cu preturile legale în mod vizibil |d) să cîntărească sa<u să măsoare mărfurile în fata cumpărătorilor în așa fel încît aceștia să poată controla cu ușurință exactitatea cîntăririi sau măsurării. fiind Interzisă folosirea u- nor aparate șl instrumente care nu au fost verificate potrivit legii |e) să respecte gramajele stabilite |f) să nu favorizeze pe unii cumpărători printr-o aprovizionare sau servire-preferentială tg) să nu condiționeze vînzarea unor produse, de cumpărarea altora ih) să elibereze mărfurile cumpărătorilor ambalate tn mod corespunzător.Art 15 — Pentru a satisface în măsură mai mare exigentele cumpărătorilor, lucrătorii din comerț au obligația să controleze mărfurile tn momentul servirii consumatorilor și să le vîndă numai pe cele corespunzătoare calitativ.Este interzisă vînzarea mărfurilor care :a) sînt alterate, degradate sau prezintă defecte tbl au termenul de valabilitate depășit.Art. 18. — Lucrătorii din comerț sînt obligați să respecte eu strictețe regulile igienico- sanitare privind conservarea ți manipularea produselor în acest scop, trebuie să păstreze ia locul de muncă, tn permanentă, o stare de perfectă ordine și curățenie. să îngrijească instalațiile și obiectele de inventar, să aibă o tinut.ă vestimentară adecvată. să respecte regulile de Igienă personală

B. Pentru unitățile comerciale 
de stat și cooperatisteArt. 17. — în scopul satisfacerii cerințelor de consum ale populației, conducerile unităților comerciale. întregul personal din comerț. în raport cu sarcinile care îi revin, este obligat să a- provizioneze unitățile comerciale. în permanentă, cu toate sortimentele de mărfuri existente în depozitele cu ridicata. într-o gamă cît mai variată, de bună calitate și cu aspect atrăgător.Art. 18. — Conducerile unităților comerciale sînt obligate să expună la vedere. în spatiile a- nume destinate vînzărîi. toate sortimentele de care dispun în cantități suficiente.Produsele expuse tn vitrine trebuie să se găsească și la desfacere în magazine.Art. 19. — Conducerile unităților comerciale sînt obligate să păstreze mărfurile în bune condiții, astfel încît să se asigure integritatea lor cantitativă și calitativă. precum și reducerea pe- risabllităților.Art. 20. — Desfacerea către populație a produselor alimentare si industriale se face prin u- nltătile din rețeaua comercială cu amănuntul, magazine de prezentare și desfacere, case de comenzi, expoziții cu vînzare, chioșcuri, tonete mobile și alte asemenea unităti comerciale de desfacere cu circuit deschis și numai în spatiile anume destinate acestui scop, potrivit dispozițiilor legale.Se interzice cumpărarea de produse, de către diferite persoane, de la unitățile comerciale de stat sau cooperatiste și stocarea acestor produse tn scopul revînzării lor.Se interzice vînzarea produselor alimentare și industriale către cumpărătorii Individuali, direct de unitățile producătoare 

sau din depozitele acestora, din depozitele unităților comerciale de orice fel sau în alte condiții contrare prevederilor prezentei legi.Unitățile Ministerului Forțelor Armate Ministerului Afacerilor Interne și ale Consiliului Securității Statului —' situate în localități rurale sau puncte Izolate — pot distribui cadrelor proprii și membrilor lor de familie, din depozitele unităților și formațiunilor, contra cost, Ia prețul cu amănuntul, unele produse a- limentare. Localitățile rurale, sortimentele de produse alimentare și cantitățile care se vînd de aceste unităti se aprobă a- nual de conducătorii organelor centrale menționate.Unitățile militare pot vinde, de asemenea, cadrelor proprii la prețul cu amănuntul unele articole de echipament care nu se desfac prin rețeaua comercială.Unele mărfuri cum sînt: mobilă, cărămizi, țigle, prefabricate din beton, material de balastieră, puieți, lemn din doborîturi, deșeuri rezultate din exploatarea și industrializarea lemnului și alte mărfuri stabilite prin dispozițiile legale vor putea fi v!n- dute cumpărătorilor individuali la prețuri cu amănuntul, direct de unitățile producătoare.Art. 21. — în afara îndatoririlor prevăzute la articolele 14—16, personalul din unitățile comerciale de stat șl cooperatiste au următoarele obligații :a) să nu rezerve mărfuri în vederea aprovizionării proprii sau a altor persoane :b) să nu pretindă și să nu primească sume de bani sau alte foloase necuvenite pentru marfa vîndută sau serviciile prestate :c) să nu servească în unitățile de alimentație publică băuturi alcoolice în cantităti care să poată provoca încălcarea regulilor de conviețuire socială de către consumatori;d) să nu servească minorilor băuturi alcoolice tn unitățile de alimentație publică.
C. Pentru membrii cooperative
lor agricole de producție, pro
ducătorii agricoli individuali, 

și meșteșugariArt. 22. — Membrii cooperativelor agricole de producție și producătorii agricoli individuali, pot să vîndă, în condițiile legii, produsele proprii, tn piețe, tîr- guri, oboare sau tn alte locuri de desfacere, anume stabiliteVînzarea șl schimbul produselor agricole, in locurile prevăzute In alineatul precedent, sînt permise membrilor cooperativelor agricole de producție și producătorilor agricoli individuali numai pe baza certificatului de producător agricol.Persoanele prevăzute în prezentul articol pot să vîndă produsele și direct din gospodăria proprie.Art. 23. — Meșteșugarii cu a- teliere proprii pot să vîndă populației bunurile pe care le produc potrivit autorizației de funcționare, în locurile arătate tn articolul precedent.Art. 24 — Desfacerea produselor de către persoanele arătate tn articolele 22 și 23 trebuie să se desfășoare tn condiții de comerț civilizat. în care scop organele administrației de stat au obligația să ia măsurile corespunzătoare, precum și să prevină și să combată orice încercări de speculă pe seama cumpărătorului.Art. 25. — în cazul cînd vîn- zarea produselor se face In plete. tîrguri sau oboare, organele locale ale administrației de stat vor lua măsuri pentru dotarea cu construcțiile și inventarul necesar, cu instalațiile care să asigure cerințele igienico-sani- tare.
D. Pentru persoanele fizice 
care efectuează activități 

de comerțArt. 26. — Persoanele fizice pot efectua acte de comerț numai pe baza autorizației de exercitare a activității de comerț. tn locurile și pentru produsele prevăzute în autorizație.Prevederile art. 24 se aplică si acestor persoane fizice.Art. 27. — Produsele: grîu. secară. orz, ovăz, porumb, făinuri provenite din aceste cereale, semințe de plante furajere și semințe oleaginoase, vite, porcine. ovine, caprine, carne și preparate din carnea acestor animale, ulei, untură, slănină, piei de orice fel. vinuri și celelalte produse vinicole, precum si alte produse stabilite prin lege nu pot face obiectul comerțului particular.
CAPITOLUL III

Atribuții și răsDunderi 
în legătură cu 

activitatea de comerț 
interior

A. Pentru organele centrale 
ale administrației de stalArt. 28. — în vederea aplicării în bune condiții a prevederilor prezentei legi. Consiliul de Miniștri adoptă măsurile necesare pentru buna organizare și desfășurare a activității de comerț interior, dezvoltarea continuă a bazei tehnico-materiale și modernizarea activității de comerț pe întreg teritoriul țării. De asemenea, stabilește, în conformitate cu prevederile legii de adoptare a planului de stat, volumul de desfacere cu a- mănuntul și sarcinile de livrări, anuale și în perspectivă, privind fondul de mărfuri destinat aprovizionării populației, pe titulari de plan.Art. 29. — Comitetul de Stat al Planificării, împreună cu Ministerul Comerțului Interior. U- niunea Centrală a Cooperativelor de Consum, celelalte ministere și organe centrale interesate și comitetele executive ale 

eonsiliilor populare județene șl al municipiului București elaborează proiectul planului de comerț interior ca parte integrantă a planului de stat.Comitetul de Stat al Planificării, împreună cu Ministerul Comerțului Interior și celelalte ministere și organe centrale și locale titulare de plan vor urmări ca la elaborarea proiectului planului de dezvoltare a economiei naționale să se prevadă fondul de mărfuri cantitativ și In structură In concordanță cu creșterea producției și ținînd seama de cerințele populației.Art. 30. — Organizațiile comerciale și cele producătoare au obligația ca prin contractele e- conomice pe care le încheie să asigure aprovizionarea permanentă a unităților și cu produsa sau sortimente de mărfuri ieftine. In cantități corespunzătoare.în planurile de stat anuale se vor prevedea în mod distinct cantitățile la principalele produse sau sortimente de mărfuri cu prețuri ieftine, precum și articole pentru copii.Art. 31. — Ministerul Comerțului Interior înfăptuiește politica partidului și statului In domeniul comerțului interior, organizează întreaga activitate de comerț și răspunde de buna a- provizionare a populației de la orașe, centre muncitorești și sate.Ministerul Comerțului Interior și comitetele executive ale consiliilor populare tn unitățile ad- ministrativ-teritoriale în care funcționează, răspund de modul în care se desfășoară comerțul, de îndrumarea și controlul tuturor unităților comerciale.în calitate de titular de plan. Ministerul Comerțului Interior răspunde de realizarea planului de desfacere cu amănuntul.în îndeplinirea sarcinilor ce-i revin de coordonare și îmbunătățire continuă a activității comerciale pentru buna aprovizionare și servire a populației. Ministerul Comerțului Interior are următoarele atribuții principale :a) organizează și ia măsuri pentru studierea și cunoașterea cererii de mărfuri a populației, în ansamblu si pe structura fondului de mărfuri, pe diferite categorii de venituri ale populației și snecific local ;b) aduce o contribuție hotărî- toare la dezvoltarea producției bunurilor de consum, manifes- tînd un rol activ în stabilirea sortimentelor și volumelor de mărfuri necesare a fi realizate de organizațiile producătoare. în vederea aprovizionării populației. tn bune condiții. în acest scop, organizează operațiile de contractare a fondului de mărfuri. în colaborare cu ministerele și celelalte organe centrale ce au în subordine organizații producătoare ori comerciale, precum și cu comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București :c) orientează și influențează gusturile șl preferințele consumatorilor spre mărfurile realizate de industria noastră socialistă, prin organizarea unei activități corespunzătoare de popularizare a calității și a celorlalte avantaje ne care aceste mărfuri le o- feră : organizează tîrguri, pavilioane, expoziții cu vînzare și alte acțiuni de informare a populației ;dl participă, împreună cu ministerele care au în subordine organizații producătoare, la e- laborarea balanțelor pentru principalele bunuri de consum, urmărește și asigură realizarea resurselor destinate aprovizionării populației ;el stabilește. în cadrul planului. în colaborare cu ministerele și celelalte organe centrale care au în subordine organizații cu activitate de comerț interior, sarcinile de plan pe județe și municipiul București, precum și fondul de mărfuri la principalele produse ;f) stabilește, în colaborare cu celelalte organe centrale cu activitate de comerț interior, normele de aplicare a prevederilor legale privind relațiile contractuale dintre organizațiile comerțului cu ridicata și cele cu amănuntul ■, stabilește răspunderea comună ce le revine pentru buna aprovizionare a unităților comerciale; elaborează, potrivit legii, norme tehnice referitoare la livrarea mărfurilor de către depozitele cu ridicata către unitățile comerciale ;g) coordonează, potrivit legii, importul de bunuri de consum destinate aprovizionării populației și schimburile de mărfuri de la fondul pieței cu alte țări, efectuate de către organele centrale cu activitate de comerț interior ; ia măsuri ca mărfurile importate să corespundă condițiilor de calitate și igienico-sa- nitare, potrivit normelor aplicabile pe teritoriul țării noastre ;h) îndrumă și controlează organizațiile comerciale cu ridicata și cele cu amănuntul din sub- ordinea sa;i) emite, în colaborare cu celelalte organe centrale interesate, norme privind stocurile de mărfuri din comerț și criterii de a- șezare a fondului de mărfuri pe organizații comerciale, în cadrul județelor și municipiului București, corespunzător nevoilor de aprovizionare a populației ; elaborează, în aceleași condiții, norme privind soldările de mărfuri și norme de perisabilități la mărfurile din rețeaua comercială :j) emite, potrivit legii, norme tehnice privind vînzarea bunurilor în consignație, precum și pentru intermedierea de vînzări- cumpărări de către organizațiile socialiste ;k) exercită atribuții în domeniul prețurilor, tarifelor și al rabaturilor comerciale, potrivit legii ;l) asigură organizarea, dezvoltarea și modernizarea rețelei de comerț interior și îmbunătățirea condițiilor de servire a populației în unitățile din sistemul propriu ; sprijină, îndrumă și controlează realizarea acestor sarcini în unitățile altor sisteme comerciale ;m) emite, cu consultarea or

ganelor centrale interesate, norme de organizare, dezvoltare, amplasare și dotare a rețelei comerciale ; coordonează programele de dezvoltare a rețelei comerciale în profil teritorial și pe sisteme, asigurînd dezvoltarea armonioasă a acesteia pe întregul comerț socialist ;n) emite, conform legii, norme privind structura organizatorică și modul de funcționare a organizațiilor comerciale, cu consultarea ministerelor, celorlalte organe centrale și comitetelor e- xecutive ale consiliilor populare județene și al municipiului București care au în subordine organizații cu activitate de comerț interior ;o) stabilește, conform legii, măsurile necesare privind recepția mărfurilor de către unitățile comerciale ;p) acordă comitetelor executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București asistentă de specialitate, în vederea rezolvării problemelor privind activitatea cornerei al ă :r) organizează, împreună cu celelalte ministere și organe centrale Interesate, recuperarea și valorificarea ambalajelor provenite din vînzarea mărfurilor ; la măsuri pentru preambalarea de produse în depozite și unități comerciale, în vederea completării cantităților de mărfuri preambalate livrate de organizațiile producătoare ;s) propune, împreună cu ministerele și celelalte organe centrale interesate, precum și cu comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București nomenclatorul de meserii specifice a- cestei activități, rețeaua și profilul școlilor și stabilește planul anual de școlarizare, potrivit legii tt) organizează calificarea prin ucenicie la locul de muncă, școli profesionale, licee de specialitate, șooli de specializare postliceală, precum și perfecționarea și specializarea prin centre de pregătire și perfecționare. cît si prin alte forme de specializare, a personalului ; are obligația de a asigura nivelul corespunzător de specialitate personalului din comerțul interior ;u) colaborează cu Ministerul E- ducatiei și Învătămîntului pentru pregătirea de cadre cu studii superioare necesare comerțului interior, conform legii ; a- sigură pentru școlile din subor- dinea sa personalul didactic și tehnic-adminstrativ, precum și baza materială și dotarea necesară procesului de învățămînt ;v) ia măsuri pentru asigurarea condițiilor corespunzătoare de muncă personalului din organizațiile subordonate ;x) acordă, potrivit legii. împreună cu uniunea sindicatelor de ramură, la propunerea comitetelor executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, precum și a ministerelor și celorlalte organe centrale care au în subordine organizații cu activitate de comerț interior, însemne și titluri distinctive organizațiilor comerciale fruntașe și evidențiate, colectivelor de muncă, precum și personalului cu înaltă calificare profesională, cu comportare și conștiinciozitate ireproșabilă.Art. 32. — Ministrul comerțului interior emite. îu vederea executării prezentei legi, norme privind activitatea comercială, obligatorii pentru toate organizațiile și unitățile comerciale socialiste, indiferent de subordonarea lor. precum și pentru orice alte persoane juridice și persoane fizice care efectuează acte de comerț.Art. 33. — Ministerul Comei tulul Interior exercită controlul și inspecția comercial?, de stat asupra întregii activități de comerț interior, de Ia orașe șn sate.Art. 34. — Ministerul Comerțului Interior. în colaborare cu Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum, stabilește lista mărfurilor ce se vînd cu plata în rate, precum și condițiile de vînzare.Art. 35. — Ministerele și celelalte organe centrale care au în subordine organizații cu activitate de comerț interior răspund direct fiecare în domeniul său, de îndeplinirea planului de desfacere cu amănuntul, de lărgirea și modernizarea bazei tehnico-materiale a comerțului, de perfecționarea activității de comerț și de servire a populației, pentru satisfacerea exigentelor crescînde ale consumatorilor. De asemenea, controlează modul de respectare a preturilor și tarifelor și concordanța dintre calitatea produselor vîndute și cea avută în vedere la stabilirea prețurilor, luînd măsurile corespunzătoare. potrivit atribuțiilor ce le revin.Miniștrii și conducătorii celorlalte organe centrale, care au în subordine organizații cu activitate de comerț interior, pot stabili norme tehnice cu caracter specific activității pe care o desfășoară, în cadrul normelor emise de ministrul comerțulpi interior.Art. 36. — Ministerele și celelalte organe centrale care au în subordine organizații cu activitate de comerț interior, stabilesc, în cadrul planului de desfacere pe fiecare județ și municipiul București, sarcinile de desfacere cu amănuntul pentru organizațiile din subordinea lor. de comun acord cu comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București.Art. 37. — Comitetul de Stat pentru Prețuri urmărește ca preturile pentru mărfurile destinate aprovizionării populației să fie stabilite de organele competente. în concordantă cu regulile și criteriile prevăzute de lege. De asemenea. Comitetul de Stat pentru Preturi îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege.Art. 38. — Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calității Produselor controlează 

calitatea mărfurilor destinate a- provizionării populației, ia măsuri și aplică sancțiuni, potrivit atribuțiilor ce-i revin.Art. 39. — Ministerul Sănătății răspunde de punerea la dispoziția populației a unei game corespunzătoare de medicamente.în acest scop, stabilește, împreună cu Ministerul Industriei Chimice și celelalte organe centrale și locale de resort, structura fondului de medicamente șl cantitățile necesare pentru satisfacerea cit mai deplină a cerințelor populației tn acest domeniu.Ministerul Sănătății, împreună cu comitetele executive ale consiliilor populare, organizează rețeaua de farmacii, ia măsuri pentru dezvoltarea și modernizarea bazei tehnice a acestora, asigură buna lor funcționare.Art. 40. — Inspecția sanitară de stat are sarcina de a veghea asupra respectării normelor igie- nioo-sanitare, privind producția, depozitarea și desfacerea a- limentelor destinate aprovizionării populației. în acest scop, efectuează controale în unitățile comerciale și de alimentație publică. In piețe, tîrguri. oboare și alte locuri de desfacere, asupra modului tn care mărfurile alimentare sînt conservate șl manipulate tn vederea respectării regulilor de igienă, ia măsuri pentru înlăturarea deficiențelor și pentru sancționarea celor care se fac vinovati de încălcarea normelor legale.Inspecția sanitară veterinară de stat urmărește și controlează aplicarea măsurilor legale sani- tar-veterinare. în abatoare, locuri de tăiere, tn întreprinderile care prelucrează aceste produse, în depozite și locuri de desfacere, adoptă măsurile necesare și aplică sancțiuni potrivit legii.Ministerul Sănătății și Ministerul Agriculturii, Industriei A- limentare și Apelor vor lua măsuri pentru buna funcționare a organelor de inspecție sanitară și respectiv sanitar-vete- rinară și răspund de respectarea regulilor igienico-sanitare și veterinare tn unitățile comerciale, împreună cu Ministerul Comerțului Interior și comitetele executive ale consiliilor populare.Art. 41. — Ministerul Comerțului Interior ia măsuri pentru perfecționarea sistemului informațional și promovarea metodelor moderne de evidentă și prelucrare a datelor la organizațiile comerciale din subordinea sa și la cele din subordinea comitetelor executive ale consiliilor populare ; raportează Consiliului de Miniștri situația a- provizionării populației prin unitățile comerțului socialist.împreună cu Direcția Centrală de Statistică, elaborează un sistem informațional unitar, aplicabil tuturor organizațiilor cu activitate de comerț interior.
3. Pentru organele locale ale 

administrației de statArt. 42. — Comitetele executive ale consiliilor populare județene și al Consiliului popular al municipiului București organizează comerțul cu amănuntul în unitățile administrativ- teritoriale în care își desfășoară activitatea și răspund de buna aprovizionare a populației, de gospodărirea judicioasă a mărfurilor provenite atît din fondul central cît și din resurse locale, de dezvoltarea bazei tehnico- materiale si folosirea intensivă și rațională a acesteia, de servirea civilizată a cumpărătorilor.în acest scop, exercită următoarele atribuții principale :a) coordonează. îndrumă și controlează activitatea de comerț interior desfășurată de organizațiile comerciale cu amănuntul ale tuturor sistemelor comerciale :bl organizează, conduc și controlează organizațiile comerciale din subordinea lor :c) elaborează proiectul planului și desfășoară volumul vînză- rilor de mărfuri cu amănuntul și ceilalți indicatori nentru organizațiile comerciale subordonate consiliilor populare, luînd măsuri tehnico-organizatorice pentru asigurarea îndeplinirii sarcinilor de plan pe întregul comerț socialist : iau măsuri împreună cu ministerele și celelalte organe centrale nentru repartizarea judicioasă a fondului de mărfuri la principalele produse pe localități și sisteme comerciale : organizează studiul cererii de mărfuri a ponulatipi ;d) controlează măsurile luate de către organizațiile comerciale locale pentru bbtinerea fondului de mărfuri contractat cu organizațiile furnizoare si evitarea formării de stocuri de mărfuri peste necesar ;el iau măsuri pentru completarea fondului de mărfuri cu produse din resurse locale în scopul satisfacerii cît mai complete a cerințelor consumatorilor de la orașe și sate :f) exercită atribuții în domeniul prețurilor și tarifelor potrivit legii ;g) stabilesc, potrivit normelor emise de ministrul comerțului interior necesarul de suprafețe comerciale, diversificarea si amplasarea rețelei comerciale și de alimentație publică, pentru toate sistemele comerciale cu consultarea organelor interesate :h) organizează și iau măsuri pentru dezvoltarea și modernizarea rețelei comerciale și de alimentație publică, potrivit normelor emise de ministrul comerțului interior, aprobă înființarea și desființarea unităților comerciale ale organizațiilor subordonate :i) controlează șl răspund de buna gospodărire si de starea igienico-sanitară a unităților comerciale ale tuturor sistemelor :j) analizează periodic modul de aprovizionare a populației de către unitățile comerțului socialist și de către producători, luind măsuri corespunzătoare ;

k) iau măsuri pentru aprovizionarea populației cu combustibil ;l) acordă asistentă de specialitate comitetelor executive ale consiliilor populare municipale, orășenești, de sector și comunale, în vederea rezolvării problemelor privind activitatea comercială ce intră în competența a- cestora ;m) îndrumă și controlează desfășurarea comerțului In plete, tîrguri și oboare ;n) autoriză persoane fizice să exercite, potrivit legii, activitate de comerț ;o) Iau măsuri pentru pregătirea profesională a personalului din organizațiile comerciale din subordinea consiliilor populare, prin școli profesionale, școli de specializare postllceală, licee economice ți cursuri de scurtă durată, în raport cu nevoile de cadre ;p) îndrumă șl controlează organizațiile comerciale subordonate asupra modului de aplicare a dispozițiilor legale referitoare la perfecționarea pregătirii profesionale și la ridicarea nivelului politico-educativ al personalului :r) exercită Inspecția comercială de stat pe plan local, potrivit legii.Art. 43. — Pentru aplicarea unitară a măsurilor privind activitatea comercială, pe lingă comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, sînt organizate direcții comerciale, ca organe locale de specialitate ale administrației de stat ; direcțiile comerciale iudetene și Direcția generală comercială a municipiului București sînt conduse, îndrumate și controlate de comitetele executive ale consiliilor populare, fiind subordonate consiliilor populare. comitetelor executive ale acestora și Ministerului Comerțului Interior.Inspectoratele comerciale de stat locale sînt subordonate atît consiliilor populare și comitetelor executive ale acestora, cît și Ministerului Comerțului Interior.Art. 44. — Comitetele executive ale consiliilor populare municipale, de sector, orășenești și comunale răspund de buna aprovizionare a populației si exercită următoarele atribuții principale privind activitatea comercială ;a) iau măsuri pentru aprovizionarea unităților comerciale ale organizațiilor subordonate și controlează întreaga rețea comercială asupra activității desfășurate :b) analizează periodic situația aprovizionării populației prin unitățile comerciale și producători și iau măsurile necesare pentru continua ei îmbunătățire :c) aprobă înființarea și desființarea unităților comerciale ale organizațiilor din subordinea lor : autoriză funcționarea unităților comerciale din cadrul tuturor sistemelor comerciale ;dl iau măsuri pentru folosirea iudicioasă a spatiilor comerciale și aprobă orariile de funcționare a unităților comerciale, tinînd seama de nevoile de aprovizionare ale populației :e) iau măsuri pentru organizarea si funcționarea piețelor, tîrgurilor. oboarelor si a altor locuri de desfacere creînd producătorilor condiții corespunzătoare și controlează desfășurarea activității de comerț :f) exercită atribuții tn domeniul nroturllo^ si tarifelor, notri- vit legii, stabilesc preturile de mercurial si controlează modul lor de anlicare :g) controlează modul în care sînt gospodărite unitățile comerciale, respectarea regulilor privind recepția, depozitarea, păstrarea mărfurilor în rețeaua comercială. precum și a celor igienico-sanitare :h) îndrumă și controlează aplicarea dispozițiilor privind perfecționarea pregătirii profesionale a personalului din organizațiile comerciale din subordinea lor și urmăresc ridicarea nivelului politico-educativ al a- cestuia :i) exercită inspecția comercială de stat pe plan local, potrivit legii.Art 45. — Organele financiar- bancare și celelalte organe cu atribuții de control pe plan local își exercită atribuțiile în legătură cu gestionarea mărfurilor destinate aprovizionării populației. respectarea preturilor și tarifelor, precum și aplicarea normelor prevăzute în prezenta lege, potrivit competentei stabilite în legea lor de onganizare.
C. Pentru uniunile centrale 

și locale ale cooperațieiArt. 46 — în domeniul comerțului interior, Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum și uniunile județene exercită în principal următoarele atribuții :a) organizează aprovizionarea populației prin rețeaua comercială proprie și iau măsuri pentru desfacerea unor mărfuri de bună calitate, în sortimente variate, care să aibă o vînzare sigură, exercitînd o influentă activă asupra producției de mărfuri pentru sate ; organiza- '>■ tiile cooperației de consum trebuie să asigure gospodărirea cît mai rațională a fondului de mărfuri de care dispun distribuirea produselor pe zoneși comune, potrivit cerințelor populației și specificului local:b) achiziționează în cantități sporite produsele agro-ali- mentare realizate în gospodăriile populației, se preocupă de buna valorificare a surplusului de produse ale acestor gospodării, orientează și stimulează gospodăriile populației în creșterea și prelucrarea produselor agro-alimentare în vederea atragerii în circuìtul economic a noi mărfuri /contribuind astfel la satisfacerea cerințelor populației. la creșterea livrărilor de materii
(Continuare în pag a V-a)
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(Urmare din pag. a IV-a)prime pentru industrie yi a mărfurilor pentru export ;c) organizează industrializarea și semiindustrializarea unor produse agricole, lărgin- du-și continuu activitatea de producție, în scopul completării resurselor de mărfuri pentru consumul populației ;d) organizează și dezvoltă producția și desfacerea obiectelor de artă populară.Art. 47. — Uniunea Centrală a Cooperativelor Meșteșugărești și uniunile de cooperative exercită următoarele atribuții In legătură cu aprovizionarea populației :a) organizează desfacerea prin unitățile comerciale din sistemul propriu a produselor executate de cooperativele meșteșugărești și de alte unități din cadrul cooperației meșteșugărești ;b) iau măsuri pentru achiziționarea produselor de artă populară și artizanat executate de creatori și meșteri populari și a altor produse executate de meșteșugari cu ateliere proprii, precum și pentru desfacerea a- cestora prin unitățile comerciale proprii ;c) organizează producția de bunuri de consum și de obiecte de artă populară și artizanat, in vederea completării fondului de mărfuri.Art. 48. — Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție și uniunile județene sprijină și Îndrumă unitățile cooperatiste agricole în organizarea desfacerii către cumpărători, potrivit legii, a produselor agricole vegetale și a- nimale, precum și a celor realizate în activitățile industriale și de prelucrare a produselor agricole.Produsele cooperativelor a- gricole de producție pot fi desfăcute de către fiecare cooperativă în parte sau de către organizații intercoopera- tiste constituite în acest scop.Art. 49. — Uniunile cooperativelor de consum, meșteșugărești și de producție agricolă răspund de organizarea, dezvoltarea și modernizarea unităților comerciale și îmbunătățirea condițiilor de servire a populației prin rețeaua proprie.Art. 50. — Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum, Uniunea Centrală a Cooperativelor Meșteșugărești și Uniunea Națională a Cooperativelor A- gricole de Producție organizează și răspund de pregătirea și perfecționarea profesională a personalului necesar organizațiilor și unităților comerciale din rețeaua proprie.
D. Pentru organizațiile 

și întreprinderile de stat 
și cooperatisteArt. 51. — Organizațiile de stat și cooperatiste au sarcina de a asigura aprovizionarea și servirea populației în cele mai bune condiții, pe baza sarcinilor oe le revin din planul de stat.în acest scop, îndeplinesc următoarele atribuții principale :ă) studiază cererea de mărfuri, fac propuneri de plan și răspund de realizarea planului aprobat ;b) contractează cu furnizorii fondul de mărfuri necesar a- provizionării populației și realizării planului de desfacere; urmăresc executarea întocmai a contractelor ;c) asigură aprovizionarea permanentă a unităților comerciale cu întregul sortiment de mărfuri, potrivit profilului acestora și cerințelor cumpărătorilor ;d) recepționează cantitativ și calitativ mărfurile livrate de furnizori ; răspund față de cumpărători pentru calitatea produselor vîndute ;e) organizează procesul de vînzare din unitățile comerciale, folosind metode și procedee proprii comerțului modern, în vederea unei bune serviri a populației ;f) organizează informarea cumpărătorilor, prin diferite forme de reclamă comercială, a- supra mărfurilor puse în vînzare și îndeosebi asupra sortimentelor noi ;g) iau măsuri pentru buna gospodărire a fondului de mărfuri, precum și pentru depozitarea și conservarea de produse în funcție de specificul acestora ; asigură paza bunurilor și valorilor din patrimoniul lor ;h) iau măsuri pentru respectarea regulilor de comerț și a normelor igienico-sanitare în unitățile comerciale ;i) iau măsuri pentru dezvoltarea sau modernizarea rețelei comerciale, urmăresc executarea la termen a obiectivelor de investiții și reparații capitale prevăzute în plan ;j) iau măsuri pentru folosirea intensivă a bazei tehnico-mate- riale, reducerea cheltuielilor de circulație și creșterea eficienței economice a activității comerciale ;k) organizează selecționarea, pregătirea și perfecționarea profesională a personalului organizației și promovarea acestuia ;l) asigură personalului condiții corespunzătoare de muncă ; răspund, conform legii, de aplicarea măsurilor de protecție a muncii și paza contra incendiilor în u- nitățile comerciale ;m) rezolvă sesizările echipelor de contrOl obștesc și ale oamenilor muncii.Art. 52. — întreprinderilor de producție, valorificare și industrializare a legumelor și fructelor le revin următoarele atribuții pe lingă cele prevăzute la art. 51 :a) să ia măsuri ca unitățile comerciale să fie aprovizionate cu un sortiment complet de legume, fructe, cartofi și struguri de masă care să fie vîndute către populație după ce au fost sortate pe calități ;b) să asigure însiln-’-’-eă si conservarea în condiții cores

punzătoare a stocurilor de produse necesare aprovizionării populației pînă la noua recoltă ;c) să dezvolte continuu activitatea de producție pentru valorificarea superioară și lărgirea sortimentului produselor pe care le comercializează ; să extindă preambalarea legumelor și fructelor ;d) să ia măsuri ca în piețe să funcționeze un număr suficient de unități stabile și mobile, bine aprovizionate, prin care să se asigure aprovizionarea continuă a populației și, totodată, să se influențeze favorabil nivelul prețurilor pe piața țărănească.Art. 53. — întreprinderile producătoare de bunuri de consum, precum și cooperativele de producție meșteșugărească vor lua măsuri să dezvolte o rețea de magazine proprii pentru desfacerea mărfurilor cu a- mănuntul către populație. Ele răspund de buna organizare a acestor unități, de dotarea lor corespunzătoare, de studierea și cunoașterea cererii populației pentru îmbunătățirea și diversificarea producției.
CAPITOLUL IV

Atribuțiile unităților de 
alimentație publica de 

stat și cooperatisteArt. 54. — Alimentația publică îndeplinește în cadrul comerțului interior o importantă funcție social-eoonomică, participînd activ la aprovizionarea maselor largi ale populației, la satisfacerea cerințelor de consum, la ridicarea nivelului de trai al acesteia.Art. 55. — Organizațiile de alimentație publică au sarcina să pună la dispoziția consumatorilor sortimente culinare variate, de bună calitate, în condiții de igienă, asigurînd o servire ireproșabilă.Art. 56. — Conducerile organizațiilor de alimentație publică vor lua măsuri pentru asigurarea rentabilității fiecărei u- nități comerciale.Art. 57. — în vederea realizării sarcinilor ce le revin, organizațiile de alimentație publică au următoarele atribuții, pe lingă cele prevăzute la art. 51 :a) organizează producția unui larg sortiment de preparate culinare, semipreparate de bucătărie, produse de cofetărie și patiserie ;b) iau măsuri pentru introducerea de noi rețete de fabricație în concordanță cu cerințele unei alimentații raționale ;c) în vederea ușurării muncii de pregătire a hranei în gospodărie, a satisfacerii în mai bune condiții a cerințelor propulației cu produse de bucătărie, preparate și semipreparate, iau măsuri pentru organizarea și dezvoltarea aprovizionării consumatorilor la domiciliu ;d) asigură diversificarea unităților și extinderea rețelei de alimentație publică, restaurante, pensiuni, unități lacto-vegeta- riene, restaurante cu autoservire, bucătării de bloc și alte asemenea ;e) dezvoltă rețeaua de laboratoare și iau măsuri pentru dotarea acestora și a bucătăriilor cu instalații și utilaje modernef) iau măsuri eficiente pentru întreținerea în condiții de perfectă curățenie a sălilor de consumație, bucătăriilor și celorlalte anexe, exercitând în acest scop un control permanent și sistematic.Art. 58. — Pentru a asigura oamenilor muncii, pensionarilor și membrilor lor de familie preparate culinare de calitate superioară, în sortimente variate și la prețuri accesibile, organizațiile de alimentație publică și cooperativele de consum organizează. pe lîngă întreprinderi și instituții, potrivit legii, cantine-restaurant.Cantinele-restaurant vor organiza servirea meniurilor și la domiciliul consumatorilor, pe bază de abonament sau comenzi prealabile, precum și desfacerea de preparate și semipreparate culinare-
CAPITOLUL V

Asigurarea serviciilor 
pentru 

mărfurile vînduteArt. 59. — Organizațiile comerciale au obligația ca mărfurile vîndute populației să corespundă prescripțiilor tehnice de folosință și calitate, prevăzute în standardele de stat sau alte norme legale.Art. 60. — Pentru obiectele de folosință îndelungată, organizațiile comerciale garantează, potrivit legii, buna funcționare, ținînd seama de scopul pentru care au fost fabricate și puse în vînzare. Garanția se acordă pe o anumită perioadă. în perioada de garanție, repararea, întreținerea, reviziile, precum și înlocuirea pieselor necorespunzătoare se asigură în mod gratuit. Garanția nu se datorează dacă defectul a fost produs din cauza nerespectării de către cumpărător a regulilor de folosire și de păstrare a bunurilor.Ministerul Comerțului Interior, împreună cu celelalte ministere și organe centrale de resort, stabilesc mărfurile care se vînd în condițiile alineatului precedent, precum și termenele de garanție.Art. 61 — Organizațiile comerciale de stat și cooperatiste asigură servirea populației prin vînzarea mărfurilor și prestarea serviciilor cu plata în rate, potrivit dispozițiilor legale.Art. 62. — Personalul din comerț are datoria să dea cumpărătorului toate explicațiile ’-e-csare utilizării în bune condiții a produselor expuse spre 

vînzare, să elibereze prospectele și instrucțiunile de folosire, precum și certificatele de garanție.Art. 63. — Ministerele și celelalte organe centrale și locale de resort sînt obligate să ia măsuri pentru executarea reparațiilor și întreținerii bunurilor de consum de folosință îndelungată în perioada de garanție.Pentru produsele de largă circulație sau de valori mari — a- parate de radio, televizoare, autoturisme — întreprinderile producătoare vor organiza uni- tăiț proprii de reparații și întreținere.De asemenea, industria locală, cooperația meșteșugărească și cooperația de consum vor organiza o rețea largă de ateliere de reparații și întreținere a mărfurilor vîndute, care să satisfacă în condiții bune cerințele populației.Unitățile prestatoare de servicii pot efectua, contra coat, lucrări de reparații și după expirarea perioadei de garanție.Art. 64. — Unitățile prestatoare de servicii sînt obligate să execute lucrări de reparații, întreținere și revizii periodice a mărfurilor vîndute, la timp și de bună calitate. In activitatea lor, aceste unități vor ține seama de cererile, recla- mațiile, sesizările și propunerile oamenilor muncii, în vederea îmbunătățirii continue a lucrărilor efectuate.Art. 65 — In activitatea unităților prestatoare de servicii pentru mărfurile vîndute se va urmări concomitent cu satisfacerea optimă a cerințelor populației, creșterea eficienței economice a acestei activități.Art. 66. — întreprinderileproducătoare de bunuri de folosință îndelungată sînt obligate să asigure producția pieselor de schimb necesare reparării și întreținerii acestor bunuri pe toată durata lor de folosință.Piesele de schimb necesare pentru bunurile provenite din import se vor asigura de către Ministerul Comerțului Interior.Art. 67. — Ministerele, celelalte organe centrale ale administrației de stat, comitetele e- xecutive ale consiliilor populare, cooperația țjțeșteșugăreas- că și cooperația de consum vor lua măsuri pentru satisfacerea cît mai completă a cerințelor populației în domeniul prestărilor de servicii, pentru mărfurile vîndute, prin diversificarea lucrărilor, organizarea de unități specializate, fixe și mobile, lărgirea și modernizarea rețelei, atît în localitățile urbane cît și în cele rurale.Art. 68. — Ministerele, celelalte organe centrale și comitetele executive ale consiliilor populare trebuie să dea o atenție deosebită pregătirii cadrelor tehnice, să ia măsuri în vederea asigurării necesarului de cadre al unităților care prestează servicii populației pentru mărfurile vîndute.Art. 69. — Controlul activității de prestări de servicii pentru mărfurile vîndute se efectuează de ministere, celelalte organe centrale și de comitetele executive ale consiliilor populare, prin unitățile în bord ine. su-
CAPITOLUL VI

Răspunderile și 
sancțiunile pentru 

încălcarea normelor 
privind activitatea 
de comerț interiorArt. 70. — încălcarea îndatoririlor prevăzute în prezenta lege poate atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravențională sau penală, după caz.Sancțiunile disciplinare pentru încălcarea normelor privind activitatea de comerț interior de către personalul organizațiilor socialiste sau de către membrii cooperatori sau ai altor organizații obștești sînt cele prevăzute de lege, și se aplică potrivit prevederilor din regulamentele de ordine interioară și statute.

A. ContravențiiArt. 71. — Constituie contravenție și se sancționează cu a- mendă de la 250 lei la 1 500 lei 1a) omisiunea de a emite comenzi pentru aprovizionarea magazinelor cu mărfurile solicitate de cumpărători ;b) neoferirea mărfurilor disponibile in depozit, precum și executarea cu întîrziere, față de dispozițiile organelor comerciale ierarhic superioare, a comenzilor sau graficelor de aprovizionare a unităților de desfacere cu amănuntul ;c) condiționarea vînzării unor mărfuri de cumpărarea altor mărfuri ;d) măsurarea, cîntărirea, numărarea mărfurilor de către vinzător, în condiții care să nu permită cumpărătorului să verifice exactitatea operațiunii ;e) neeliberarea de bonuri de vinzare sau note de plată, dacă normele legale prevăd o asemenea obligație ;f) omisiunea înregistrării sumelor rezultate din vînzări, potrivit normelor legale ;g) primirea direct sau indirect de bani sau alte foloase necuvenite, în valoare de pînă la 100 lei de către personalul organizațiilor și unităților socialiste comerciale sau prestatoare de servicii prevăzute în prezenta lege după ce a îndeplinit un act în virtutea funcției sale și la care era obligat în temeiul acesteia ;h) primirea, direct sau indirect, de bani sau alte foloase necuvenite de către membrii organizațiilor cooperatiste sau ai celorlalte organizații obștești, în legătură cu îndeplinirea obligațiilor de serviciu decurgînd din prezenta lege ;i) livrarea de către furnizori sau recepționarea de către comisiile de primire și verificare a mărfurilor care nu corespund prescripțiilor tehnice de calita

te prevăzute în standarde de stat, norme interne, caiete de sarcini ;j) primirea, expunerea sau punerea în vînzare a unor mărfuri degradate, deformate, cu impurități, cu vicii de execuție vizibile sau cu termenul de valabilitate depășit;k) livrarea, preluarea sau punerea în vînzare a mărfurilor, care nu întrunesc condițiile de ștanțare, etichetare sau imprimare a datelor prevăzute în standarde de stat, norme interne sau alte dispoziții legale, pentru fiecare din mărfurile în cauză ;l) vînzarea fără autorizație, pe străzi, în piețe, în parcuri sau în alte asemenea locuri, ori în localuri publice, de bunuri cumpărate în scop de revînzare, dacă săvîrșirea faptelor nu are caracter de îndeletnicire ;m) vînzarea directă către populație de bunuri aduse sau primite din străinătate cu scopul vădit de a fi vîndute în țară, de către cei care le-a adus sau primit, precum și intermedierea u- nei astfel de vînzări dacă vînzarea ori intermedierea se face pentru prima dată.Art. 72. — Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 300 la 2 000 lei, servirea cu preferință a u- nor cumpărători sau consumatori în condiții care afectează interesele celorlalți de către personalul organizațiilor și unităților comerciale socialiste ori de către membrii cooperativelor sau ai altor organizații obștești în cadrul însărcinărilor de serviciu.Art. 73. — Constituie contravenție și se sancționează cu a- mendă de la 500 la 3 000 lei, cumpărarea de produse alimentare și industriale de către cumpărătorii individuali, direct de la unitățile socialiste producătoare sau din depozitele acestora, din depozitele unităților socialiste comerciale de orice fel sau din alte locuri decît din spațiile anume destinate vînzării mărfurilor către populație prin unitățile socialiste comerciale cu circuit deschis, afară de cazurile prevăzute de art. 20, alineatele 3—5.Art. 74. — Faptele prevăzute la articolele 71—73 constituie contravenție, dacă nu sînt să- vîrșite în astfel de condiții, în- cît, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni.
ii. InfracțiuniArt. 75. — Constituie infracțiune de speculă prevăzută in art. 295, lit. a, b și c din Codul penal și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani, săvîrșirea uneia dintre următoarele fapte :a) cumpărarea în scop de re- vînzare a produselor industriale sau agricole care, potrivit dispozițiilor legale, nu pot face o- biectul comerțului particular ;b> cumpărarea de produse industriale sau agricole în scop de prelucrare în vederea revînză- rii, dacă ceea ce ar rezulta din prelucrare nu poate face, potrivit dispozițiilor legale, obiectul comerțului particular ;c) exercitarea comerțului fără autorizație, ca îndeletnicire.Art. 76. — Constituie, de asemenea, infracțiune de speculă și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani săvîrșirea uneia dintre următoarele fapte :a) vînzarea directă către populație de bunuri aduse sau primite din străinătate cu scopul vădit de a fi vîndute în țară de către cel care le-a adus sau primit, precum și intermedierea u- nei astfel de vînzări, dacă vînzarea ori intermedierea se fac în mod repetat ;b) mijlocirea de tranzacții imobiliare sau mobiliare, în scopul obținerii de profituri.Cu aceeași pedeapsă se sancționează săvîrșirea următoarelor fapte de către personalul organizațiilor și unităților socialiste prevăzute în prezenta lege, ori de membrii cooperativelor sau ai altor organizații obștești, în cadrul însărcinărilor de serviciu :a) introducerea ilegală de mărfuri în scopul vînzării lor In unitățile comerciale ;b) dosirea de mărfuri în vederea obținerii unor foloase necuvenite.Tentativa la faptele prevăzute în alineatul 2, lit. a și b se pedepsește.Art. 77. — Constituie infracțiune de înșelăciune la măsurătoare prevăzută în art. 296 din Codul penal și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani, înșelarea prin folosirea unui instrument de măsurat inexat ori prin folosirea frauduloasă a u- nui instrument de măsurat exact.Tentativa se pedepsește.Art. 78. — Constituie infracțiune de înșelăciune cu privire la calitatea mărfurilor prevăzută în art. 297 din Codul penal și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani falsificarea ori substituirea de mărfuri sau orice alte produse, precum și expunerea spre vînzare sau vînzarea de asemenea bunuri, cunos- cînd că sînt falsificate ori substituite.Dacă mărfurile sau produsele au devenit, prin falsificare sau substituire, vătămătoare sănătății, sînt aplicabile dispozițiile art. 313 din Codul penal.Tentativa se pedepsește.Art. 79. — Vînzarea produselor alimentare și industriale de către personalul unităților socialiste. de către membrii cooperativelor sau ai altor organizații obștești în cadrul însărcinărilor de serviciu direct de la unitățile producătoare sau din depozitele acestora, din depozitele u- nităților comerciale de orice fel, sau în alte condiții decît prin u- nitățile comerciale cu circuit deschis din rețeaua comercială cu amănuntul și numai din spatiile anume destinate vînzării mărfurilor către populație, în a- fară de cazurile prevăzute de art. 20, alin. 3—5, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

CAPITOLUL VII

Aplicarea sancțiunilor 
și a altor măsuri 

prevăzute 
în prezenta lege

A. Dispoziții cu privire la 
contravenții

precum și subofițerii de delaprevăzute art. 72 se con-

sancționarea eoncomerciali de stat asemenea, contra-

Art. 80. — In cazul contravențiilor prevăzute în prezenta lege, lucrurile care au servit la săvîrșirea contravenției, dacă sînt ale contravenientului, precum și lucrurile dobindite prin săvîrșirea contravenției, dacă nu sînt restituite persoanei vătămate, sint supuse confiscării.Art. 81. — Contravențiile prevăzute în prezenta lege se constată de primari, către ofițerii sau miliție.Contravențiile art. 71 lit. a—k și stată și de către inspectorii comerciali de stat, de către organele de control sau inspecție ale organizațiilor de stat ori cooperatiste, potrivit legii lor de organizare, precum și de îm- puterniciții organizațiilor cooperatiste sau obștești, potrivit art. 16 din Legea nr.. 32/1968 privind stabilirea și travențiilor.Inspectorii constată, de ____________ _______vențiile prevăzute la art. 71 lit. 1, și art. 73.Art. 82. — Dispozițiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor se aplică și contravențiilor prevăzute la art. 71—73 în măsura in care prin prezenta lege nu se dispune altfel.în cazul contravențiilor prevăzute în prezenta lege plînge- rea se soluționează de judecătoria in a cărei rază teritorială a fost săvîrșită contravenția.Art. 83. — In cazurile în care echipele de control obștesc, în exercitarea atribuțiilor ior, apreciază că faptele constatate constituie contravenții sau infracțiuni, vor sesiza organele competente să constate și să aplice sancțiuni contravenționale sau organele de urmărire penală ; dacă se consideră că faptele constatate constituie abateri disciplinare sau sînt de competenta comisiei de judecată, sesizează conducerea organizației socialiste pentru a lua măsuri corespunzătoare.
B. Dispoziții cu privire 

la infracțiuniArt. 84. — Persoanele care comit infracțiunile prevăzute de prezenta lege, vor fi judecate, când este cazul, în fața colectivelor de muncă din care fac parte sau a colectivităților care au avut de suferit în urma acțiunilor lor ilicite.în aceleași condiții vor ti judecați și instigatorii, complicii, tăinuitorii și favorizatorii.Art. 85. — Bunurile car» au făcut obiectul infracțiunilor Revăzute în prezenta lege, sînt supuse confiscării, în condițiile prevăzute de art. 118 din Codul penal.în cazul în care aceste bunuri au fost înstrăinate cu orice titlu, ele vor fi confiscate de la dobînditor, dacă acesta a fost de rea credință.Art. 86. — Persoanele condamnate pentru infracțiunile prevăzute de prezenta lege, nu pot fi gestionari, aplicîndu-se în mod corespunzător dispozițiile art. 4 și 5 din Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor organizațiilor socialiste. De a- semenea, aceste persoane nu pot ocupa funcții de control financiar.In cazul infracțiunilor săvîr- șite de către personalul organizațiilor socialiste ori de mem-
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brii cooperativelor san al altor organizații obștești în cadrul însărcinărilor de serviciu, cei condamnați nu vor putea îndeplini timp de 3 ani de la executarea pedepsei, în aceeași unitate sau în alte unități, funcția în care erau încadrați la data săvirșirii infracțiunii, în măsura în care nu li se aplică prevederile alineatului precedent.
CAPITOLUL VIII

Dispoziții finaleArt. 87. — Ministerele si celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare, precum și organizațiile ce le sint subordonate, vor lua măsuri de a asigura în toate unitățile comerciale condiții corespunzătoare pentru primirea și soluționarea sesizărilor și propunerilor făcute de către consumatori.Conducerile organizațiilor și unităților comerciale au obligația să ia măsurile necesare pentru înlăturarea lipsurilor semnalate. rezolvarea urgentă a re- clamatiilor întemeiate, punerea în aplicare a propunerilor judicioase ale cumpărătorilor și sancționarea celor vinovați de nerespectarea dispozițiilor legale.Art. 88. — Ministerele și celelalte organe centrale ale administrației de stat, consiliile populare și comitetele lor executive vor asigura, în cadrul atribuțiilor ce le revin, controlul aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei legi.Art. 89. — Prevederile prezentei legi se aplică și organizațiilor obștești altele decît cele cooperatiste, care au format expres obiect de reglementare in cuprinsul legii. în măsura în care desfășoară o activitate de comerț.Art. 90. — Organele de control obștesc, vor urmări, potrivit legii, îndeplinirea obligațiilor ce revin conducerilor și personalului organizațiilor și unităților comerciale în legătură cu condițiile de producție, transport și desfacere ale produselor, în scopul satisfacerii cît mai depline a cerințelor populației.Art. 91. — Prin organizații comerciale. în sensul prezentei legi, se înțeleg întreprinderile, trusturile și alte asemenea organizații de stat, cooperatiste sau obștești care au ca obiect de bază activitatea de comerț și au personalitate juridică.Prin unități comerciale. în sensul prezentei legi, se înțeleg magazinele, restaurantele, cantinele-restaurant, chioșcurile, tonetele mobile și altele asemenea. ale organizațiilor comerciale ori producătoare de stat și cooperatiste, ale celorlalte organizații obștești sau ale altor persoane juridice, precum și ale persoanelor fizice autorizate să exercite comerț și care desfac lației.Art.tră în ._____ _____________de zile de la publicare. Pe a- ceeași dată se abrogă Decretul nr. 306 din 6 septembrie 1952, pentru reglementarea exercitării comerțului particular și combaterea speculei ; Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 1 087 din 12 august 1957 privind lista produselor agricole și industriale ce nu pot forma obiectul comerțului particular ; Decretul tht. 377 din 22 noiembrie 1971 privind unele măsuri referitoare la vînzarea către cumpărătorii individuali a produselor alimentare și industriale ; art. 1. lit. c, art. 2, lit. a, c, și e, art. 3 lit. d, k și art. 5 lit. c, din Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 2 503 din 31 decembrie 1969 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la regulile generale de comerț, precum și orice alte dispoziții contrare prezentei legi.

produsele direct popu-92. — Prezenta lege in- vigoare în termen de 30

mil AËK0LE
(Urmare din pag. I)apă se execută acum cea de-a doua lucrare cu grapa.In județul Constanta tinerii cooperatori, mecanizatori și specialiști au decretat săptămîna a- ceasta „model în activitatea lor“, una din multele realizări cu care tinerii întîmpină glorioasa aniversare. In această perioadă au fost transportate în cîmp de către uteciști peste 130 000 tone gunoi de grajd, cu care au fost fertilizate 13 000 hectare. La Cogeelac, Horia, Comana, Topraisar și Peștera, tinerii mecanizatori au lucrat tot timpul în schimburi prelungite ; în primele 5 zile ale săptămîmi realizînd un volum de lucrări e- chivalent cu planul pe o decadă, Inginerul Gheorghe Ionescu din Topraisar evidenția acțiunile comune ale mecanizatorilor și țăranilor cooperatori la fertilizarea solului și însămînțarea culturilor din prima urgență. Iar la Oltina cei 200 de tineri lucrează la vie în echipe special constituite. 453 de hectare au devenit astfel șantierul muncii lor. Maria Chițu, Paraschiv Ciuciuleacă, Ștefan Costea, Ilie Marin, Tudora Lefterică și alți 178 de tineri au reușit ca în a- ceastă săptămînă să execute lucrările de sezon pe mai bine de 100 hectare ; au făcut noi plantări cu vie, au fertilizat cu gunoi de grajd alte 150 hectare — teren ce va fi cultivat cu porumb. Un pas serios făcut pentru atingerea obiectivelor stabilite pentru acest an : producții de peste 10 tone de struguri la hectar și de cel puțin 4 000 kg porumb boabe. Tinerii cooperatori din Limanu, Satu Nou, Te- chirghiol, au organizat ample acțiuni în scopul pregătirii celor 35 hectare ce vor fi plantate cu stoloni de căpșuni, suprafață ce va asigura în sezonul estival peste 350 tone de căpșuni. Iar la Topalu tinerii mecanizatori Ilie Tudor, Ion Mitu, Marin Cotoi și Maria Danciu au pus la punct după metodă proprie, agregate de grape reglabile, discuri și sape rotative, avînd cîmpuri active cu peste 20 la sulă superioare celor obișnuite, ceea ce asigură nu numai deplina utilizare a puterii tractoarelor, dar și o productivitate a muncii superioară. Zilnic la fiecare 10 tractoare se înregistrează un volum de lucrări echivalente cît pentru 12... Așa se și explică faptul că la această cooperativă agricolă ritmul de lucru este net superior ajungînd la 137 hectare zilnic, „în cel mult trei zile, ne spunea tovarășa Margareta Roman, inginera șefă a cooperativei, vom raporta încheiat semănatul florii-soarelui și pe ultimele suprafețe din cele 640 hectare rezervate acestei culturi. Totodată, vom încheia cel de-al doilea grăpat al ogoarelor, vom semăna cu cartofi timpurii 25 hectare, pregătind concomitent terenul în vederea irigării prin punerea în valoare a posibilităților locale“.La Cobadin preocuparea de a prinde în cultură fiecare palmă de pămînt s-a concretizat în acțiuni la care au participat peste 500 de tineri cooperatori, mecanizatori și elevi la împrăștierea pămîntului dislocat pentru săparea canalelor de irigații. S-au cîștigat peste 10 hectare de teren. La Gîrliciu și Cochirleni, 1 100 de tineri au săpat canale și au ridicat diguri permițînd luarea în cultură a nu mai pu

intr-una din cele mai bune creații ale sale

țin de 750 hectare pînă acum aflate sub împărăția apelor și ©tufului ; la Pecineaga, Comana, Topraisar, Murfatlar, Mihail Kogălniceanu, Peștera și Independenta, tinerii adaugă efortul lor activității depuse la decol- matarea și curățirea canalului de irigație. La chemarea organizației U.T.C. în toate unitățile cuprinse în sistemul de irigații, tinerii mecanizatori iau parte la campania de reparare a motopompelor și aspersoare- lor. Totodată, s-au luat măsurile necesare producerii în ghivece nutritive a plantelor de porumb cu care se vor completa golurile ce se vor sesiza la controalele în cîmp. Toate eforturile sînt subordonate unui angajament : în 1972 fiecare hectar irigat să producă un vagon de porumb sau cel puțin 3 000 kg floarea-soarelui, iar pe restul suprafeței culturile medii să depășească 4 000 kg la porumb, 2 000 kg la floarea-soarelui și 30 tone la sfeclă de zahăr.Dar, tocmai cunoscând această hotărîre a agricultorilor con- stănteni apar ca inexplicabile a- oele insulițe ale organizării superficiale a muncii din aceste zile fierbinți de campanie. La cooperativa agricolă din Chirno- geni din cele 600 hectare repartizate culturilor din prima urgență nu s-au executat însă- mînțarea pe nici măcar un sfert. Motivul inginerului șef Anghel Constantinescu cum că : „e rece“, contravine realității, realizărilor înregistrate în unitățile vecine. Aici însă Comitetul U.T.C. nu a inițiat nici o acțiune a tinerilor la fertilizări sau cu un alt obiectiv care să vizeze campania agricolă ; se în- tîrzie cu procurarea semințelor din baza de recepție aflată la o distantă de... 2 km de cooperativă. De asemenea, la secția de mecanizare a cooperativei agricole din Dorobantu 8 tractoare nu au lucrat în ultimele zile pentru că micile lor defecțiuni au devenit o mare problemă în condițiile lipsei pieselor de schimb. In raza S.M.A. Horia nu s-a lucrat alaltăieri decît cu cel mult un sfert din capacitatea tractoarelor, intrucît ședința de instruire organizată aici de către Direcția generală agricolă i-a scos din producție fără a anunța în prealabil pe inginerii agronomi și șefii secțiilor de mecanizare. Dar ceea ce îngrijorează cel mai mult sint defecțiunile sesizate în rețelele de conducte și jghiaburi ale sistemelor de irigații. La C.A.P. Bă- răganu, Murfatlar, Valea Seacă, Poarta Albă, Tortomanu, Cuza Vodă ca să amintin doar cîte- va, defecțiunile sint atît de mari, că pun sub semnul întrebării irigarea a peste 1000 hectare. Și primăvara aceasta se anunță mai secetoasă...In toate aceste cazuri organizațiile U.T.C. pot și trebuie să intervină. Constituirea de echipe formate din membri cooperatori și mecanizatori apare ea o necesitate de primă importanță. De asemenea, sugerăm Comitetului județean Constanta al U.T.C. o intervenție imediată in sensul activizării organelor de conducere ale celor 146 de organizații U.T.C. din C.A.P.-uri și S.M.A.-uri, al mobilizării tuturor tinerilor la muncă. Timpul este bun și fiecare oră se cere intens folosită, iar cele aproape 15 000 hectare însămînțaie pînă acum nu reflectă decît ,in parte condițiile bune de care se dispune.



UN REMARCABIL MOMENT 
AL PRIETENIEI 

ROMÂNO-ALGERIENEucureștl — Alger: situate pe continente diferite. cele două capitale s-au simțit mai aproape ca oricind in aceste zile, conectate Ia puternicul efluviu al sentimentelor de prietenie și stimă care unesc popoarele român și algerian, sentimente ce și-au găsit o strălucită expresie în timpul vizitei în Republica Algeriană Democratică și Populară a președintelui Consiliului de Stat al României, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Prin intermediul presei, radioului, televiziunii, poporul, tineretul nostru a putut fi martor Ia primirea prietenească, entuziastă, plină de căldură făcută șefului statului român de poporul Algeriei. De-a lungul unui traseu care a însumat multe sute de kilometri. de la Alger pe țărmul Mediteranei, la puternicul centru industrial Constantine, la citadela petrochimiei de la Skikda și apoi la importantul centru petrolier Hassi Me- ssaud în inima Saharei, vizita oaspeților români a prilejuit o adevărată sărbătoare populară. Manifestările spontane, pline de căldură, au reliefat pregnant interesul de masă trezit de vizita conducătorului României socialiste, inalta prețuire pe care poporul algerian o acordă personalității și activității prestigioase desfășurate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, politicii externe consecvente a țării noastre — de solidaritate militantă cu tinerele state arabe și africane, de sprijinire a eforturilor lor de apărare a independenței, de dezvoltare a unei economii proprii, de afirmare a unei vieți sociale echitabile, de renaștere a ființei naționale.în toate aceste impresionante manifestări populare și-au găsit o minunată și firească reflectare sentimentele de prietenie trainică ce leagă popoarele român și algerian, prietenie așezată pe un trainic fundament.In această ambianță și pe aceste baze, convorbirile purtate între cei doi șefi de stat, întrevederile și discuțiile avute de personalitățile oficiale române și algeriene au reliefat importanța și caracterul profund constructiv al vizitei, menită să lărgească și să intensifice colaborarea și cooperarea între cele două țări, între cele două popoare, între Partidul Comunist Român și Frontul de Eliberare Națională din Algeria.Desfășurate într-o atmosferă de sinceră prietenie și înțelegere reciprocă, convorbirile au prilejuit un schimb de păreri aprofundat asupra stadiului actual și perspectivelor de dezvoltare a relațiilor bilaterale, precum și asupra problemelor internaționale și, în mod deosebit, asupra chestiunilor de interes comun. Trăsătura dominantă a acestor convorbiri a constituit-o înțelegerea și liotărîrea celor două părți de a dezvolta, adinei pe multiple planuri cooperarea ro- mâno-algeriană.Procedîndu-se la examinarea relațiilor bilaterale, a fost exprimată profunda satisfacție față de evoluția raporturilor de prietenie și colaborare dintre Repuhlica Socialistă România și Algeria, relevîndu-se în mod deosebit amploarea contactelor politice, creșterea schimburilor comerciale și extinderea cooperării economice și tehnice. A fost subliniat în acest sens progresul rapid al schimburilor comerciale, îndeosebi în urma încheierii acordului pe termen lung din 23 februarie 1971, relevindu- se că sint întrunite condițiile pentru ca schimburile lor să ajungă la un volum de 50 milioane dolari in 1972.Relevînd dezvoltarea mereu ascendentă a raporturilor româno-algeriene pe plan politic, economic, tchnico- științific, cultural, cele două părți au subliniat că există incă largi posibilități pentru extinderea și diversificarea colaborării și cooperării multilaterale, afirmîndu-se ho- tărirea de a se valorifica a- ceste posibilități, de a se impulsiona schimburile și cooperarea în diverse domenii de activitate.Importanți pași în acest sens au constituit liotărîrea de a se dubla pînă în 1975 volumul schimburilor comerciale dintre cele două țări ca și semnarea acordului privind crearea Comisiei mixte româno-alegeriene de cooperare economică, științifică și tehnică, organism menit să analizeze periodic stadiul relațiilor bilaterale de cooperare pe tărîm economic și tehnico-științific, precum și căile, metodele și formele concrete de natură să asigure dezvoltarea schimburilor comerciale și a cooperării e- conomice și tehnice. în conformitate cu acest _ acord, prima sesiune a Comisiei, care s-a desfășurat la Alger chiar în zilele vizitei tovarășului Nicolae Ceaușescu, a stabilit măsuri concrete pentru extinderea atît a schimburilor cît și a cooperării e- conomice și tehnice în domenii ca cel petrolier, minier, al industriei constructoare de mașini, precum și în alte sectoare de interes comun. Tot cu prilejul vizitei a fost semnat și un acord privitor la transporturile aeriene civile româno-algeriene convenin- du-se încheierea în scurt timp a unui acord maritim 

și a unei convenții consulare, în legătură eu dezvoltarea cooperării economice între cele două țări, s-a stabilit acordarea de către România a unui credit de 100 milioane de dolari în livrările de instalații și utilaje pentru construirea unor obiective e- conomice în Republica Algeriană Democratică și Populară.Fără îndoială că măsurile preconizate in cadrul convorbirilor vor deschide perspective și mai largi pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare româno- algeriene, în interesul ambelor popoare, al întăririi unității de acțiune a frontului antiimperialist, a tuturor forțelor revoluționare și progresiste ale contemporaneității, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.Evident, un loc important în cadrul intilnirilor dintre cei doi șefi de state I-a ocupat schimbul de vederi asupra problemelor internaționale actuale. Ca un element fundamental s-a subliniat faptul că Algeria și România sint alături și participă activ la lupta generală antiimperia- listă. pentru libertate, independență și progres social. Cei doi șefi de stat au relevat necesitatea instaurării in viața internațională a unor relații noi între state, cerința de a se pune capăt politicii imperialiste de asuprire și amestec în treburile interne ale altor state, de a se a- sigura un climat internațional de securitate și colaborare intre popoare.Așa cum se arată în Declarația comună româno-al- geriană, manifestîndu-și profunda îngrijorare față de menținerea focarului de încordare din Orientul Apropiat care constituie o amenințare pentru securitatea și pacea internațională, cele două părți au subliniat necesitatea găsirii unei soluții bazate pe dreptate și echitate, în spiritul principiilor u- nanim recunoscute ale dreptului internațional, mai ales cele privind libertatea și independența popoarelor. Ele au subliniat că orice soluție justă și durabilă a acestei probleme trebuie să țină seama, în mod necesar, de drepturile și aspirațiile poporului palestinian.Convorbirile au prilejuit, totodată, o nouă și puternică afirmare a poziției consecvente a țării noastre de sprijinire activă a luptei tinerelor state independente pentru edificarea unei economii și culturi proprii, pentru lichidarea subdezvoltării, a consecințelor îndelungatei politici de exploatare colonială.în amplul tur de orizont e- fectuat cu ocazia convorbirilor româno-algeriene s-a relevat în același timp, rolul important, activ, pe care-1 joacă pe arena mondială țările mici și mijlocii.Așa cum se subliniază în Declarația comună, „partea algeriană a dat o înaltă apreciere politicii dinamice a Republicii Socialiste România de dezvoltare a înțelegerii și cooperării internaționale în Europa și în lume, de sprijinire fermă a luptei antiimperialiste a popoarelor pentru libertate, independență și progres social, pentru stabilirea unor relații noi> echitabile între state, pe baza respectării principiilor universal recunoscute ale dreptului internațional“. Totodată, a fost apreciată concepția României conform căreia securitatea europeană ca și securitatea internațională reclamă depășirea actualei divizări a continentului în blocuri opuse și crearea unui sistem de angajamente ferme din partea tuturor statelor, precum și măsuri concrete care să ofere fiecărei națiuni garanția deplină a dezvoltării sale pașnice, intr-un climat de destindere, înțelegere și cooperare. în acest context, oamenii de stat algerieni și-au exprimat întreaga lor considerație pentru inițiativele României in vederea statornicirii unor raporturi de bună vecinătate în Balcani și extinderea cooperării multilaterale și rodnice între țările acestei regiuni. în interesul păcii și securității generale. La rîndul ei, partea română s-a pronunțat în favoarea eforturilor țărilor riverane Mării Mediterane în vederea eliminării oricărei prezențe militare străine, inclusiv a bazelor militare străine, în scopul promovării unei cooperări economice și culturale reciproc avantajoase. de natură să asigure popoarelor regiunii securitatea, pacea și progresul.In dorința de a continua fructuosul dialog româno- algerian, președintele Nicolae Ceaușescu l-a invitat pe președintele Hou- ari Boumediene să facă o vizită în România, invitație primită cu plăcere de șeful statului algerian.Eveniment de importanță majoră în evoluția relațiilor româno-algeriene, vizita președintelui Nicolae Ceaușescu în această bogată și frumoasă țară a continentului african a pus neîndoielnic, baze trainice unei și mai largi dezvoltări a cooperării multilaterale între cele două state, a prieteniei dintre popoarele român și algerian. Neîndoielnic în anii ce vin, relațiile dintre țările și popoarele noastre se vor ridica pe o treaptă cu mult superioară.
EM. RUCAR

Convorbiri 

romàno- 
franceie

Vineri dimineața, tovarășul Manea Mănescu, președintele Consiliului Economic, a avut o întrevedere cu Francois Xavier Ortoli, ministrul dezvoltării industriale și al cercetării științifice. Au fost abordate principalele aspecte ale cooperării industriale și tehnico-științifice, dintre cele două țări și s-au a- nalizat obiectivele comune de cooperare din domeniul industriei constructoare de mașini, autoturisme, mașini-unelte, motoare, utilaj tehnologic, instalații din domeniul telecomunicațiilor și altele. De asemenea, în contextul cooperării tehnico-științifice, s-au discutat acțiunile de cooperare integrată în domeniul cercetării și dezvoltării.în cursul aoeleeași zile, au a- vut loc convorbiri între tovarășul Manea Mănescu și Andre Bettancour, ministru delegat pe lingă primul ministru pentru plan și amenajarea teritoriului, referitoare la unele aspecte ale relațiilor româno-franceze. Cu a- cest prilej, s-a exprimat dorința comună de a se intensifica consultările în domeniul proiectelor de persepetivă, pe termen lung, privind dezvoltarea economică dintre cele două țări. Au fost e- vocate, de asemenea, unde probleme internaționale de interes comun și s-a subliniat importanța convocării Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa ca un factor de destindere, progres și pace în lume.
SEMICENTENARUL U.T.C. 
J PÉSTE HOTARE

Conferință de presă la PekinPEKIN 17 — Corespondentul Agerpres, Ion Gălățeanu, transmite : Cu prilejul a- niversării semicentenarului Uniunii Tineretului Comunist, Ia ambasada Republicii Socialiste România din Pekin a fost organizată o conferință de presă. Au participat funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, reprezentanți ai presei centrale
Manifestări în CubaHAVANA 17. — Corespondentul Agerpres, Victor Sta- mate. transmite : Cu prilejul apropiatei aniversări a 50 de ani de la crearea Uniunii Tineretului Comunist din România, la Ambasada română din Havana a avut Ioc o conferință de presă Ia care au luat parte reprezentanți ai ziarelor centrale, ai agenției Prensa Latina și ai radioului și televiziunii cubaneze. Ambasadorul României în Cuba, Petre Ionescu, a vorbit despre trecutul glorios de luptă al U.T.C., despre rolul tot mai important al organizației revoluționare de tineret în construirea socialismului, in făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate. Ambasadorul român s-a referit apoi Ia le-

££/ PATRU gPOLONEZE ****ä»w VArheologii afirmă că în locul unde se inalță astăzi marele furnal al topitoriei „Glogow“ e- xistau în secolul al doilea înaintea erei noastre „cuptoare“ metalurgice în care se obținea cuprul pornind de la limo- nită. Cu toate acestea localizarea topitoriei „Glogow“ pusă în funcțiune în iulie 1971 n-a avut drept obiectiv să continue tradiția. Ea a fost construită în bazinul cuprifer Lubin-Glogow unde două mari mine de cupru au
PREȘEDINTELE CUBEI L-A PRIMIT
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PE MINISTRUL ROMÂN AL EDUCAȚIEI 
SI ÎNVĂȚĂMINTULUI
* 5HAVANA 17. — Corespondentul Agerpres, Victor Stamate, transmite : Președintele Republicii Cuba. Osvaldo Dorticos Torrado, a primit joi, la Palatul Revoluției din Havana, pe tovarășul Mircea Malița, ministrul educației și învățămintului. Cu \ acest prilej a avut loc o convorbire în probleme de interes comun privind organizarea în- vățămîntului de toate gradele și îmbinarea studiului cu practica de producție.în timpul convorbirii au fost subliniate posibilitățile mereu crescînde de dezvoltare a legăturilor de colaborare între România și Cuba în domeniul

încheierea vizitei delegației 
guvernamentale române 

in R. D. Vietnam
HANOI 17 (Agerpres). — La Hanoi au fost semnate acordurile cu .privire la ajutorul economic și militar acordat Republicii Democrate Vietnam de către Republica Socialistă România, la schimburile de mărfuri și plățile între R. D. Vietnam și România pe 1972, precum și cu privire la crearea unui Comitet de cooperare economică, științifică șî tehnică intre cele două țări, transmite agenția V.N.A.Acordurile au fost semnate de Le Thanh Nghi, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului celor ce Muncesc din Vietnam, vice-prim-ministru, șeful delegației guvernamentale economice a R. D. Vietnam și Gheorghe Rădulescu, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al Partidului Comunist Român, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, președintele Comisiei guvernamentale de colaborare și cooperare economică și tehnică, șeful delegației guvernamentale economice române.La ceremonia semnării au participat Nguyen Con, vice- prim-ministru, Nguyen Van Kha, ministru, vice-președinte al Comitetului de stat al planificării, și alte persoane oficiale.

★Primul ministru Fam Van Dong, membru al Biroului Politic al G.C. al Partidului celor 

ai radioteleviziunii, agenției China Nouă, ai tineretului și studenților din capitala Chinei.Ambasadorul român în China, Nicolae Gavrilescu, a vorbit despre importanța acestui eveniment în viața tineretului român și lupta dusă de U.T.C. sub conducerea Partidului Comunist Român.
găturile internaționaliste de prietenie și solidaritate care se dezvoltă neîncetat între U.T.C. șî Uniunea Tinerilor Comuniști din Cuba, legături ce se înscriu în cadrul bunelor relații care există Și se dezvoltă între partidele, guvernele și popoarele din cele două țări.

★La tabăra brigăzii internaționale a F.M.T.D. „Julio Antonio Mella“ a avut loc o seară dedicată semicentenarului U.T.C., la care au participat tinerii brigadieri din 24 de țări. Au fost prezentate filme românești. Seara dedicată semicentenarului U.T.C. a prilejuit o caldă manifestare de prietenie și solidaritate cu tineretul comunist din România.

La 19 martie se desfășoară în R.P. Polonă alegerile de deputați în parlament (Seim), în rîndurile de mai jos dorim să înfățișăm cititorilor noștri una din realizările oamenilor muncii din țara prietenă.
produs 4.400.000 de tone de minereu în 1969 și 6.500.000 de tone în 1970 (minereu conținînd 1 pînă la 1,25 procente cupru). Extracția urmează să crească în actualul an cu darea în funcțiune a celei de a treia mine de cupru din bazinul Lubin.

educației și învățămintului. Tovarășul Mircea Malița a transmis președintelui Osvaldo Dorticos un salut din partea președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. La rindul său, președintele Dorticos a transmis un salut președintelui Nicolae Ceaușescu.La primire, care a decurs într-o atmosferă cordială, tovărășească, au fost prezenți Belarmino Castilla, ministrul educației al Cubei, Enrique Borbonet, adjunct al ministrului educației, șî Petre Ionescu, ambasadorul României în Cuba. 

ce Muncesc din Vietnam, a avut o întrevedere cordială cu Gheorghe Rădulescu și ceilalți membri al delegației guvernamentale economice române. La primire au participat Le Thanh Nghi și alte persoane oficiale din R. D. Vietnam.în numele delegației, Gheorghe Rădulescu a transmis salutul frățesc al conducătorilor de partid și de stat români conducătorilor de partid și de stat vietnamezi. El a reafirmat sprijinul și ajutorul partidului, guvernului și poporului român către poporul vietnamez în lupta sa patriotică împotriva agresorilor americani și în edificarea socialismului.Primul ministru Fam Van Dong a transmis un salut cordial conducătorilor partidului și statului român din partea conducătorilor de partid și de stat vietnamezi. în numele C.C. al Partidului celor ce Muncesc din Vietnam, guvernului R. D. Vietnam și poporului vietnamez el a mulțumit sincer partidului, guvernului și poporului român pentru sprijinul și ajutorul a- cordat poporului vietnamez.Primirea s-a desfășurat într-o atmosferă de solidaritate și prietenie frățească.
★Cu prilejul încheierii vizitei delegației guvernamentale economice române, ambasadorul Republicii Socialiste România în R. D. Vietnam, Tudor Zamfira, a oferit o recepție.Din partea vietnameză au participat vice-prim-ministrii Le Thanh Nghi și Nguyen Co, miniștri, membri ai delegației guvernamentale economice a R. D. Vietnam. A luat parte Nguyen Phu Soai, șef a.i. al reprezentanței speciale a Republicii Vietnamului de Sud în R.D.V.Din partea română au participat Gheorghe Rădulescu și ceilalți membri ai delegației guvernamentale economice române, precum și numeroși specialiști români care lucrează în R. D. Vietnam.Luînd cuvîntul, Gheorghe Rădulescu a mulțumit Partidului celor ce Muncesc din Vietnam, guvernului R. D. Vietnam și poporului vietnamez pentru primirea călduroasă rezervată delegației. Dind o înaltă apreciere luptei eroice a poporului vietnamez și victoriilor obținute în fața unui inamic înzestrat cu o tehnică militară de prim rang, vorbitorul a asigurat că Republica Socialistă România va continua să acorde R. D. Vietnam, după posibilitățile sale, întregul său sprijin politic, moral și economic.Răspunzînd, Le Thanh Nghi a mulțumit partidului, guvernului și poporului român pentru sprijinul lor ferm și ajutorul prețios acordat poporului Vietnamez în lupta sa patriotică împotriva a- gresiunii americane și edificarea socialismului în R. D. Vietnam. Semnarea acordurilor româno- vietnameze — a arătat vorbitorul — constituie o nouă manifestare strălucită a solidarității prietenești și frățești dintre popoarele noastre și exprimă voința Republicii Socialiste România de a sprijini și ajuta în continuare în toate domeniile poporul vietnamez.
★Vineri, delegația guvernamentală economică română a părăsit capitala R. D. Vietnam.

Zăcămintele de cupru din zona Lubin sint considerate ca cele mai importante din Europa. Construcția minelor a constituit una din cele mai mari investiții de după război în Polonia. Cheltuielile de construcție au fost foarte ridicate din cauza condițiilor geologice foarte nefavorabile dar, de pe acum, cheltuielile au fost în mare parte amortizate, cuprul fiind o materie primă prețioasă care are mare căutare pe piața mondială.Industria poloneză a cuprului a fost pusă pe picioare în 1950 atunci cînd a fost dată în exploatare mina Lena Ia poalele Sudeților. Mai tîrziu două alte mine au fost construite și, exact în acea perioadă, au fost descoperite și zăcămintele de la Lubin. In 1959 a fost pusă în funcțiune topitoria Legnica. Producția anuală a acestei topitorii este actualmente de circa 50.000 tone. Topitoria „Glogow“ recent pusă în funcțiune are deja o capacitate o producție de 40.000 tone și la mijlocul anului în curs va atinge o producție de 80.000 tone de cupru electrolitic pe an. Toate eforturile au fost îndreptate către o asemenea punere în funcțiune a diverselor secții și agregate îneît din primele zile de producție completă să se obțină un cupru de înaltă calitate. Și într-adevăr la numai cîteva zile după punerea în mișcare a întregii topitorii a fost obținut standardul cel mai ridicat al cuprului: cei patru 9 visați. Adică 99,99 procente puritate a cuprului.Astfel, prin eforturile creatoare ale muncitorilor și tehnicienilor polonezi una din bogățiile importante ale Poloniei este bine valorificată.
P. NTCOARA

n itinerariul pe ncare l-am străbătut „CHACONA“ — în denumire completă Șantierul de construcții navale — figurase ca ultimul obiectiv. Două motive mă îndeamnă să-i acord acum prioritate : mai întîi faptul că șantierul naval, situat la cițiva kilometri spre nord de portul fluvial este una din cele mai tinere unități industriale nu numai din Brazzaville, ci chiar din țară. Piatra de temelie a fost pusă cu mai puțin de doi ani în urmă, imensele hale la adăpostul cărora se desfășoară activitatea constructorilor de nave n-au dobîndit incă contururile definitive. Spațiile de producție sînt în dezvoltare, docurile de a- semenea, iar Ia pavilionul administrativ, unde vor lucra și serviciile tehnice, dc concepție — instalate deocamdată intr-un spațiu provizoriu — se făceau ultimele finisaje. Și totuși — a- cesta ar fi al doilea motiv pentru care incep cu „Chacona“ — harnicul ei colectiv de muncitori a înscris deja în geografia economică a tinerei republici africane un capitol cu totul ți cu totul inedit : construcția de nave proprii. Evenimentul acesta s-a petrecut chiar în zilele cît m-am aflat acolo. La 9 martie 1972. în prezența președintelui partidului și al statului, a fost lansată la apă. prima navă. Un cargou de 110 tone, destinat navigației pe fluviul Congo, transportului de mărfuri pe rîurile interioare. Martor la această sărbătoare prelungită pe parcursul a două zile, nu puteam să nu împărtășesc bucuria și satisfacția prietenilor congolezi. Nava aceasta chiar dacă nu impresionează prin dimensiuni, reprezintă totuși o victorie deosebită. Media dc vîrstă a colectivului de muncitori nu depășește 25 de ani, cei mai mulți, dacă nu chiar toți, n-aveau nici o altă experiență în acest domeniu, au învățat muncind aici, și totuși construcția acestei prime nave s-a făcut intr-un timp foarte scurt, mai puțin de trei luni. Adevăratele dimensiuni ale succesului lor le relevă însă semnificațiile pe care le are în ceea ce privește eforturile perseverente pe care poporul și statul congolez le fac în dezvoltarea economică a țării, a unei industrii naționale, proprii. Fapt pentru care, atunci cînd sticla de vin de palmier a_ marcat lansarea la apă a proaspătului cargou constructorii au cerut unanim ca numele lui să fie „31 iulie 1968" — un o- magiu adus unuia din momentele importante ale luptei pentru independență, pentru dezvoltare liberă, de sine stătătoare.A doua zi chiar, Ia„Chacona" într-o atmosferă Ia fel de entuziastă au demarat lucrările Ia cel de al doilea vas. „Primul program al șantierului nostru — m-a informat directorul Mbovrra Max — prevede construirea a 14 vase. Programul este eșalonat pe 3—4 ani, numărul lansărilor anuale diferind în funcție de tonajul vaselor pe care le vom construi. Am început_ cu cargouri, dar mari necesități sînt și în ceea ce privește navele de pasageri. Firește, acestea vor avea alte dimensiuni, sînt și mai pretențioase, dar. capacitatea colectivului, do- bindind de-acum experiență, va putea răspunde cu siguranță tuturor sarcinilor ce-i vor fi încredințate".Sentimentul acesta de încredere I-am simțit pregnant afirmat în cuvintele tuturor celor cu care am stat de vorbă acolo, la „Chacona" și pretutindeni în locurile unde tinăra industrie dc stat îșl afirmă cu vigoare existența.Rămînind în perimetrul industrial al Brazzaville-lui, următoarele impresii le voi transcrie de pe fila unui caiet — de dictando sau aritmetică sau chiar de pe unul din acelea în linia- tura căruia am desenat cu toții semnele ce prefigurau primele

Convorbirile multilaterale privind 
conferința securității europene 

pot începe imediat
Interviul acordat 

de ministrul deMinistrul afacerilor externe al Finlandei, Kalevi Sorsa, a acordat un interviu televiziunii române. Referindu-se la acțiunile întreprinse de guvernul finlandez în direcția pregătirii conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, Kalevi Sorsa a afirmat că in urma propunerilor formulate în Memorandumul din 24 noiembrie 1970, cuprinzind și oferta de a găzdui Conferința europeană pentru securitate și cooperare, guvernul său a avut o serie de consultări cu șefii mai multor misiuni diplomatice acreditați Ia Helsinki, între care cei ai Franței, Italiei și U.R.S.S., pre- 

litere. Caietul acesta este in-orl- ce caz un caiet „Mukanda". Dau astfel curs unui indemn care, afișat pretutindeni aici, în orașe și sate, n-are atît semnificația unei reclame cit aceea a a- firmării demnității, a mindriel pentru una din importantele realizări ale industriei naționale.Pentru că aceste caiete „Mukanda“ — o poți afla chiar din textul afișului — sint produse de întreprinderea de stat SIAP- Congo. O întreprindere aparți- nînd în cel mai profund sens — muncitorilor, poporului congolez. Construită în 1968, fondurile necesare acestei investiții, în sumă de peste 67 000 000 franciC.F.A.  (moneda locală) sînt rezultați dintr-o subscripție de masă. în cadrul unor însuflețite adunări hotărîndu-se ca fiecare muncitor sau salariat să 
Un simbol

numit „Mukanda '
însemnări din Republica Populară Congo

de NICOLAE ARSENIE

contribuie la această realizare cu o cotă variind între 1 pînă la 10 la sută din salariu. Fabrica a intrat în funcțiune la 2 mai 1968 și producția ci a ajuns anul trecut la peste 2 200 000 dc caiete de diferite tipuri și dimensiuni. Pentru acest an s-a prevăzut o însemnată creștere, producția lir- mind a depăși 3 600 000 de caiete. Perspectiva Iasă să se înțeleagă că afirmarea lui SIAP— Congo nu se va opri însă aici. In anii din urmă în zonele Lon- dima, Pointe Noire și pe Route du Nord s-au făcut plantații masive cu specii de arbori utilizați in fabricarea hirtiei. După cum mă informează Essandzo Guy, șef de serviciu Ia SIAP—Congo, se pune problema construirii și a unei fabrici proprii de hîrtie ceea ce va face ca in viitorii ani producția de caiete, de rechizite școlare, să sporească și mai mult. Corespunzător cu necesitățile populației aflate și ele în continuă creștere a adăugat interlocutorul meu.Stăruind asupra acestei precizări din final, am înțeles că mindria cu care se recomandă folosirea caietelor „Mukanda" nu are drept suport doar simplul fapt că e un produs autohton. Mindria are temeiuri mult mai adinei și acestea privesc realizările dintre cele mai semnificative ce au fost obținute pe tărî- mul instrucției publice. Așa cum atestă statisticile, Republică Populară Congo se situează pe primele locuri pe continent în ceea ce privește cuprinderea tinerilor în școli, în dezvoltarea rețelei școlare. Caietele — altă dată un articol puțin intilnit in această parte a lumii — capă

televiziunii române 

externe finlandezcum și cu delegații din Elveția, Danemarca și Polonia. în viitorul apropiat — a adăugat el — vom avea consultări și cu alți diplomați și delegați.Răspunzînd unei întrebări a- supra stadiului pregătirilor organizatorice și tehnice întreprinse in Finlanda pentru asigurarea bunei desfășurări a reuniunilor premergătoare multilaterale, Kalevi Sorsa a declarat : „Pregătirile sînt intr-un stadiu atît de avansat, incit conferința sau intîlnirile multilaterale pot începe la șase săp- tămini după ce se va lua o ho- tărîre în acest sens".

tă astfel valoarea unul indicator deosebit. Iar amănuntul care ni se oferă aici, anume că SIAP—Congo este a doua fabrică de acest fel de pe continentul african devine mai mult decît revelator.O activitate intensăam intilnit și în altă zonă industrială, acolo unde la mai puțin de 10 kilometri de centrul orașului se profilează impunătoarele hale dc producție ale u- nei alte întreprinderi de stat, combinatul textil de la Kisoundi. sau „Sotexco" cum e cunoscut pretutindeni. Nu-mi propun să transcriu cifre și date ilustrind biografia întreprinderii, dimensiunile producției în cele trei mari unități — țesătorie, impri

merie și tricotaje, confecții — care compun combinatul. Au făcut-o pare-mi-se mai mulți reporteri înaintea mea. Motivul care m-a indemnat să amintesc totuși de „Sotexco" este faptul că într-una din unitățile sale, am intilnit un amănunt semnificativ. pentru gindurile și preocupările din acele zile ale întregului colectiv de muncitori de aici, ca și din alte intreprinderi pe care le-am vizitat. La secția confecții, în secția unde lucrează și muncitoarea Paka Antoi- nette, membră a Comitetului Central al Partidului Congolez al Muncii, în coloritul viu al articolelor care se produc aici, am recunoscut tricolorul patriei noastre. Un colectiv de muncitoare confecționau stegulețele și steaguri necesare unui eveniment sărbătoresc pe care-1 așteptau cu toții: vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu. Amănuntul acesta a prilejuit un dialog despre România, despre relațiile de prietenie și colaborare dintre popoarele român și congolez, despre perspectivele pe care le va deschide fără îndoială vizita președintelui Consiliului de Stat al României, in- tîlnirile și convorbirile cu pre- ședinttle Marien NGouabi, cu ceilalți conducători ai Partidului Congolez. întrebările la care mă văd nevoit să răspund, îmi dovedesc, o dată mal mult, că România și politica ei sint bine cunoscute și apreciate aici. Și a- ceasta este desigur explicația atmosferei însuflețite în care oamenii de-aici se pregătesc să-l. primească pe inaltul soi al poporului român, a satisfacției și bucuriei pe care, între mulți alții, ne-a mărturisit-o unul din conducătorii combinatului, responsabilul cu probleme sociale, Mingui: „îl vom saluta cu deosebită căldură pe președintele Ceaușescu. bucuroși că ne va cunoaște îndeaproape munca și preocupările noastre. Sintem siguri că această vizită va marca un moment deosebit în dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare dintre popoarele și țările noastre".După fiecare steguleț tricolor confecționat, muncitoarele de Ia secția de confecții ii ridicau reflex deasupra capului însoțin- du-i fluturarea de un zimbet. Era un fel de repetiție a prietenescului salut pe care se pregăteau să-I rostească în zilele următoare.
Cu privire la vizita 

președintelui Nixon 
în U.R.S.S.în legătură cu anunțarea vizitei președintelui Richard Nixon în U.R.S.S., care va fi întreprinsă începînd de la 22 mai a.c., Ronald Ziegler, purtătorul de cuvînt al Casei Albe, a declarat că „numărul exact de zile al călătoriei președintelui și doamnei Nixon în Uniunea Sovietică nu a fost stabilit“, dar se crede că această vizită va dura circa o săptămină — relatează agenția UNITED PRESS INTERNAȚIONAL.Deși componența completă a delegației nu a fost încă stabilită Ziegler a precizat că președintele Nixon va fi însoțit de consilierul său pentru problemele securității naționale, dr. Henry Kissinger, și de secretarul de stat William Rogers.Referitor la agenda convorbirilor pe care urmează să le aibă președintele Nixon cu conducătorii sovietici, Ronald Ziegler a adăugat că „în prezent, sînt în curs numeroasa contacte și tratative cu Uniunea Sovietică“.
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