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Președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, va face 

o vizită oficială în Finlanda

La invitația președintelui Republicii 
I-'inlanda, Urho Kekkonen, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
soția sa, Elena Ceaușescu, va face o vizită 
oficială in Finlanda, intre 29 iunie și 3 
iulie 1971.

LUCRĂRILE SESIUNII A l/l-A A
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

SEMICENTENAR
1921

1971

Lucrările celei dc-a Vl-a se
rj 

au
siuni a actualei legislaturi 
Marii Adunări Naționale 
fost reluate joi dimineața in 
ședință plenară. In perioada 
de la ultima ședință plenară, 
comisiile permanente ale M.A.N. 
au examinat proiectele de legi 
care urmau să fie supuse dez
baterii.

Alături de deputății Marii A- 
dunări Naționale, in sală se 
aflau numeroși invitați — con
ducători de instituții centrale 
și organizații obștești, activiști 
de partid și de stat, personali
tăți ale vieții economice, știin
țifice și culturale, ziariști.

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

La oro 9, intîmpinați cu pu
ternice oplauze, sosesc condu
cătorii partidului și statului. In 
loja din dreapta incintei au luat 
loc tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Emil Bodnaraș, Manea Mănescu, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe 
Pană, Virgil Trofin, Maxim Ber- 
ghianu, Florian Dănălache, 
Constantin Drăgan, Emil Dră- 
gănescu, Janos Fazekas, Petre 
Lupu, Dumitru Popa, Leonte 
Răutu, Vasile Vilcu.

In loja din stingă se aflau 
membrii Consiliului de Stat.

Deschizind ședința, președin
tele Marii Adunări Naționale, 
tovarășul Ștefan Voitec, a ară-

LEGE
re-

tal că Biroul Marii Adunări 
Naționale propune la ordinea 
de zi următoarele :

- Proiectul de lege privind 
acordarea unor scutiri și
duceri de impozit pe venitu
rile realizate de gospodăriile 
agricole aparținind membrilor 
cooperativelor agricole de pro
ducție și producătorilor indi
viduali ;

'’’oiectul de lege privind 
organizarea și dezvoltarea ac
tivităților industriale, de prelu
crare a produselor agricole, con
strucții și prestări de servicii in 
unitățile aparținind consiliilor 
populare, cooperației agricole, 
meșteșugărești și de consum ;
- Proiectul de lege pentru 

organizarea, administrarea și 
folosirea pajiștilor, loturilor zo
otehnice și semincere, precum 
și o stațiunilor comunale de 
montă ;
- Proiectul de lege privind 

cantinele-restaurant pentru sa
lariați.

Marea Adunare Națională a 
adoptat în unanimitate ordinea 
de zi propusă.

Deputatul Florea Dumitrescu, 
ministrul finanțelor, a prezentat 
apoi expunerea comună la pro
iectele de lege înscrise la pri
mele două puncte ale crdinei 
de zi.

Raportul comisiilor [ 
nente ale Marii Adunai

perma- 
lări Na-

(Continuare în pag. a 3-ai

LEGE

privind cantinele-restaurant pentru salariați
In vederea îmbunătățirii acti

vității 
pentru 
pensionarilor și a 
lor de familie cu preparate de 
calitate superioară, în sortimen
te variate și la prețuri cores
punzătoare, Marea Adunare 
Națională a Republicii Socia
liste România adoptă prezenta 
lege i j

cantinelor - restaurant 
servirea salariaților, 

membrilor

CAPITOLUL I
înființarea, organizarea 

și funcționarea 
cantinelor-restaurant

ART. 1. — Cantinele-restau
rant se înființează și se orga
nizează, la cererea și pe lîngă 
organizațiile socialiste de stat, 
prin decizii ale comitetelor exe
cutive ale consiliilor populare 
orășenești, municipale sau ju
dețene, cu consultarea organe
lor sindicale locale.

înființarea și organizarea can
tinelor-restaurant se fac în ca
zurile în care există un număr 
corespunzător de consumatori 
care iau masa la aceste unități, 
astfel îneît să se asigure fo
losirea integrală a capacității 
lor de preparare și servire a

privind 
impozit 
agricole

și reduceri deacordarea unor scutiri
pe veniturile realizate de gospodăriile 
aparținind membrilor cooperativelor 

agricole de producție
și producătorilor individuali

Pentru stimularea gospodă
riilor agricole personale ale 
membrilor cooperativelor agri
cole de producție și ale pro
ducătorilor individuali, în vede
rea creșterii unui număr mai 
mare de animale și pentru spo
rirea producției agricole marfă 
necesară economiei naționale, 
precum și pentru înlăturarea 
restricției cu privire la acor
darea alocației de stat pentru 
copii, celor care realizează ve
nituri din activități agricole,

Marea Adunare Națională a 
Republicii Socialiste România 
adoptă prezenta lege.

ART. 1. — Se scutesc de 
impozit gospodăriile agricole 
personale ale membrilor coope-

rativelor agricole de producție, 
cele ale producătorilor agricoli 
individuali, precum și cele a- 
parținînd altor persoane fizice 
sau juridice, altele decît unită
țile de stat și cooperativele a- 
gricole de producție, care rea
lizează venituri anuale impo
zabile de pînă la 500 de lei 
inclusiv, din cultivarea terenu
rilor și creșterea animalelor.

ART. 2. — Cotele de impozit 
pe veniturile din surse agricole 
de peste 500 de lei anual, pre
văzute la art. 8 din Legea nr. 
61 din 27 decembrie 1968, pri
vind impunerea veniturilor rea
lizate din activități agricole, se 
reduc și se reașează după cum 
urmează i

Venitul impozabil 
anual, lei Cotele de impozit

Pînă la 500 lei scutit de impozit
501 — 800 lei 30 lei 4- 7% pentru ce depășește 500 iei
801 — 1000 lei 51 lei 4- 10% » „ 800 lei

1001 — 1 500 lei 71 lei 4- 13% 1 000 lei
1 501 — 2 500 lei 136 lei 4- 17»,'o 1 500 lei
2 501 — 3 500 lei 306 lei 4 21% 2 500 le:
3 501 — 5 000 lei 516 lei 4- 24o/o 3 500 lei
5 001 —10 000 lei 876 lei 4- 27% 5 000 lei

10 001 -15 000 lei 2 226 lei 4- 30% 10 000 lei
15 001 —20 000 lei 3 726 iei 4- 330,0 15 000 lei
20 001 —30 000 lei 5 376 lei 4- 36% „ • 20 000 lei
peste 30 000 lei 8 976 lei + 40% 30 000 lei

z In cazul cînd prin aplicarea 
impozitului, venitul unei gos
podării agricole, care realizează 
venituri impozabile anuale mai 
mari de 500 de lei, s-ar reduce 
sub nivelul acestui venit mi
nim neimpozabil, impozitul se 
diminuează astfel incit venitul 
ce rămîne gospodăriei după de
ducerea impozitului să nu fie 
mai mic de 500 de lei.

ART. 3. — Veniturile reali
zate de gospodăriile agricole 
personale ale membrilor coope
rativelor agricole de producție 
din creșterea animalelor sînt 
neimpozabile.

Veniturile realizate de gos
podăriile producătorilor agricoli 
individuali precum și de că
tre cele aparținind altor per
soane fizice sau juridice altele 
'decît unitățile de stat și co
operativele agricole de produc
ție, din creșterea unui număr 
'de pînă la 5 bovine adulte, 20 
ovine și caprine și 10 porcine, 
sînt neimpozabile. .

Gospodăriile producătorilor a- 
gricoli individuali și cele a- 
parținînd altor persoane fizice 
sau juridice, altele decît uni
tățile de stat și cooperativele 
agricole de producție, care de
șiri un număr de pînă la 10 
bovine adulte, 200 ovine și ca-

prine, respectiv un număr ne
limitat de porcine se impun 
pe baza normelor de venit 
pentru animalele care depășesc 
limitele prevăzute la alineatul 
precedent.

ART. 4. — Normele de ve
nit impozabile stabilite pe hec
tar și pe cap de animal, pe 
baza cărora se calculează im
pozitul datorat de gospodăriile 
agricole situate în municipii și 
orașe, pot fi mărite sau mic
șorate, în funcție de condițiile 
econorpice ale localităților res
pective, cu pînă la 30 la sută, 
la fel ca și pentru comune și 
sate, de către comitetele exe
cutive ale consiliilor populare 
județene și al municipiului Bu
curești.

ART, 5. — Gospodăriile a- 
gricole aparținind producători
lor agricoli individuali și al
tor persoane fizice crescătoare 
de bovine sau ovine se impun 
pe baza venitului net, efectiv 
realizat pentru animalele care 
depășesc numărul de 10 bovine 
adulte, respectiv 200 ovine și 
caprine, dacă venitul net, e- 
fectiv realizat, pe oap de ani
mal este mai mare cu cel pu
țin 50 la sută decît normele 
de venit aplicate în localitatea 
în care își au sediul aceste 
gospodării.

ART. 6. — Impozitul stabilit 
potrivit prevederilor din pre
zenta lege aferent veniturilor 
impozabile realizate din crește
rea animalelor se reduce cu 25 
la sută.

ART. 7. — Gospodăriile a- 
gricole personale aparținind 
membrilor cooperativelor agri
cole de producție, producători
lor. agricoli individuali și altor 
persoane fizice care obțin veni
turi din livezi de pomi fruc
tiferi plantate pe terenuri în 
pantă supuse eroziunii, stabi
lite ca atare de organele agri
cole locale, se impun, pentru 
aceste surse, pe baza normelor 
de venit, indiferent de cuan
tumul veniturilor realizate și 
de suprafața livezilor aflate în 
proprietatea acestora.

ART. 8. — Veniturile reali
zate de populație din valorifi
carea către unitățile achizitoare 
de stat sau cooperatiste a fruc
telor de 
plantelor 
spontană 
lese din 
zabile.

ART. 9. — Alocația dc stat 
pentru copii se acordă salaria
ților și celorlalte persoane în
dreptățite potrivit legii, fără a 
se condiționa dc nivelul veni
turilor realizate din activități 
agricole.

ART. 10. — Dispozițiile de 
la articolele 1—7 din prezenta 
lege privind impozitul pe ve
niturile din ••••-•• • -
se aplică începînd cu impune
rea pe anul 1971, iar cele pre
văzute la articolele 8 și 9 pri
vind neimpozitarea veniturilor 
realizate de populație din va
lorificarea către unitățile achi
zitoare de stat sau cooperatiste 
a fructelor de pădure, ciuper
cilor, plantelor medicinale din 
flora spontană și a altor pro
duse culese din natură și a- 
cordarea alocației de stat pen
tru copii se aplică începînd 
cu unu mai 1971.

ART. 11. — Bugetele locale 
pe anul 1971 se modifică, în 
mod corespunzător cu prevede
rile prezentei legi, iar diferen
țele financiare rezultate se a- 
coperă din fondul de rezervă 
bugetară la dispoziția Consiliu
lui de Miniștri.

ART, 12. — Dispozițiile pre
zentei legi modifică prevede
rile corespunzătoare ale Legii 
nr, 61 din 27 decembrie 1968, 
privind impunerea veniturilor 
din activități agricole, și cele 
ale Decretului nr. 285 din 6 
august 1960, referitor la acor
darea alocației de stat pentru 
copii.

pădure, ciupercilor, 
medicinale din flora 

și a altor produse cu- 
natură nu sînt impe

activități agricole

meselor, precum și funcționa
rea lor p_e baze economice e- 
ficiente.

ART. 2. — Cantinele-restau
rant sînt subordonate organiza
țiilor comerciale locale, au 
gestiunea economică, țin evi
dența activității și încheie bi
lanț propriu.

Comitetele executive ale con
siliilor populare județene și al 
municipiului București pot sta
bili ca direcțiile comerciale să 
aibă în subordine directă anu
mite cantine-restaurant: în a- 
semenea cazuri, cantinele-res- 

• taurant au personalitate juri
dică.

ART. 3. — Localurile canti
nelor-restaurant care se con
struiesc în viitor se realizează 
de către organizațiile socialiste 
de stat titulare dc plan de in
vestiții împreună cu comitetele 
executive ale consiliilor popu
lare și se amplasează în afara 
incintei unităților.

ART. 4. — Cantinele existen
te se reorganizează în cantine- 
restaurant de către unitățile pe 
lîngă care funcționează, împre
ună cu comitetele executive ale 
consiliilor populare, potrivit 
prevederilor prezentei legi.

Conducerile unităților pe lîn
gă care funcționează cantinele 
existente sînt obligate să ia 
măsuri pentru a le separa de 
incinta unităților și să asigure 
accesul direct din afară la lo
calul acestora, pentru ca și sa
lariații altor unități să poată .... .....  ___ ...... ,
lua masa la ‘ cantmcle-restau- , femei; reprezentanți
rant. - -

ART. 5. — In scopul folosirii 
depline a bazei materiale a 
cantinelor-restaurant și pentru 
realizarea unor venituri supli
mentare destinate îmbunătăți
rii calității mesei și ieftinirii 
costului acesteia, comitetele 
executive ale consiliilor popu
lare sînt obligate să ia măsuri 
ca, pe lîngă masa de prînz can
tinele-restaurant să servească 
micul dejun și masa de seară, 
tar, în funcție de cerere, să 
funcționeze ca restaurant după 
orele de program și în zile 
de sărbători. La aceste mese 
se pot servi și meniuri dieteti-, 
ce.

Cantinele-restaurant organi
zează bufete, chioșcuri și alte 
unități mobile, în incinta orga
nizațiilor socialiste de stat pen
tru servirea salariaților în 
timpul pauzei de masă. Canti-

nele-restaurant pot asigura și 
alimentația de protecție pentru 
muncitori.

La cantina-restaurant pot 
servi masa și membrii de fami
lie ai salariaților, salariații a- 
flați în delegație, pensionarii și 
membrii lor de familie, pre
cum și alte persoane pe baza 
aprobării comitetului de condu
cere al cantinei-restaurant. De 
asemenea se poate organiza 
servirea meniurilor la domici
liul consumatorilor, pe bază de 
abonament sau comenzi preala
bile. precum și deservirea de 
semipreparate tip gospodina.

ART. 6. — Pe măsura creării 
baze’ materiale necesare, în 
cantinele-restaurant se introdu
ce sistemul de autoservire.

In acest scop, Ministerul Co
merțului Interior și celelalte or
gane centrale și locale, care au 
în subordine unități producă
toare de utilaj comercial, iau 
măsuri pentru sporirea produc
ției de linii de autoservire, de 
utilaje frigorifice, termice și 
de mecanizare a muncii desti
nate funcționării cantinelor-res
taurant.

ART. 7. — In vederea asigu
rării bunei sale funcționări, 
cantina-restaurant are un comi
tet de conducere format din f 
delegatul conducerii organiza
ției socialiste de stat ai cărei 
salariați sînt abonați ; delega
tul sindicatului : delegatul or
ganizației Uniunii Tinerelului 
Comunist; delegatul comisiei 

sala
riaților abonați aleși de aceștia 
în funcție de numărul lor ; șe
ful cantinei-restaurant.

In cazul cînd la cantina-res
taurant servesc masa salariați 
ai mai multor organizații socia
liste de stat din comitetul de 
conducere al cantinei-restaurant 
pot face parte și delegați din 
cadrul acestor organizații so
cialiste de stat, potrivit alinia
tului precedent.

Membrii comitetului de con
ducere al cantinei-restaurant a- 
leg, din rîndul lor, un preșe
dinte al acestui comitet, care 
nu poate fi șeful cantinei-res
taurant.

ART. 8. — Comitetul de con
ducere al cantinei-restaurant 
exercită următoarele atribuții i

— adoptă hotărîri 
dezvoltarea activității

(Continuare în pag.

privind 
cantinei-
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L E GE
pentru organizarea, administrarea 

și folosirea pajiștilor, loturilor 
zootehnice și semincere, precum 

și a stațiunilor comunale de montă
CAPITOLUL I

Dispoziții generale

necesare întreținerii reproducă
torilor din stațiunile de montă 
naturală.

RODNICIE 
LA COTE 

ÎNALTE
Colectivul tinerei exploa

tări miniere de Ia Bărbăteni, 
îndrumat și mobilizat de or
ganizația de partid, a îndepli
nit la cotele unor înalte va
lori sarcinile de plan și an
gajamentele de întrecere lua
te în cinstea apropiatei ani
versări a semicentenarului 
creării Partidului Comunist 
Român. In perioada celor 
patru luni trecute din acest 
an, din abatajele adincurilor 
Văii Mierlesei s-au extras 1 400 
tone de cărbune, cantitate ce 
întrece cu 400 dc tone anga
jamentul asumat de colecti
vul minei pînă la 8 Mai. La 
acest însemnat spor de pro
ducție a contribuit întregul 
colectiv al sectorului II pro
ducție condus de tînărul in
giner Doru Mihăilă, din ca
drul căruia o mențiune speci
ală se cuvine făcută, pentru 
hărnicia și dăruirea cu care 
au muncit, la adresa brigăzi
lor de mineri conduse de Ni
colae Tomolea, loan Neagu, 
Constantin Onofrei, Carol 
Varga, Iulian Stuparu, Gh. 
Onofrei, Pompei Tomolea și 
Nicolae Chimir.

Cu un palmares de reali
zări prestigioase întîmpină 
glorioasa sărbătoare a semi
centenarului și ziua de 1 Mai 
șl colectivul sectorului de in
vestiții al minei. In cele pa- c____

tru luni, planul valoric la 
lucrările de investiții și lu
crări geologice a fost depășit 
cu 500 000 lei. ceea ce repre
zintă dublul angajamentului 
asumat. Un important merit 
al sectorului I investiții (șef 
de sector ing. Stan Iureș) es
te, de asemenea, faptul că 
s-au obținut economii Ia toate 
elementele prețului de cost 
ca de pildă la materiale un
de economiile realizate se ci
frează la 110 000 lei și la ma
noperă de 20 000 lei. Din ca
drul acestui sector s-au evi
dențiat in muncă brigăzile 
conduse de Mihai Bocoș, 
Francisc Ambruș, Petru Ma- 
daraș. .Alexandru Marian, 
cele ale fraților Nicolae și 
Ilie Guță, ca și cele ale lui 
Gavrilă Nagy, Alexandru Szi- 
lagy. Petru Keresteș și alții.

In rodnicul bilanț al colec
tivului minier de la Bărbă
teni se înscrie, de asemenea, 
ca un succes proeminent do- 
bîndirea unei economii la 
prețul de cost de 1.5 lei/tona 
extrasă. însumi nd in total 
300 000 lei. La acest succes, 
ca de altfel la toate celelalte, 
și-au adus aportul și maiș
trii mineri si electromeca
nici ca Dumitru Enache, Je- 
nică Radu, Iosif Slavici, Gli. 
Popa. Vasile Radu și alții
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EXPOZIȚIE FILATELICA
Ieri, la ora 17, în holul Ca

sei de cultură a avut loc ver
nisajul „Expoziției de fila
telie" organizată de cercul fi
latelic „Minerul" din Petro-

șani, în cinstea semicentena
rului P.C.R. Expoziția va fi 
deschisă pînă la 10 mai și 
poate fi vizitată, zilnic, intre 
orele 10—13 și 16—20.

Spectacolul 
muzical- 

coregrafic 
VÎRSTA

DE AUR
Viața artistică studențească 

din Petroșani a început să re
nască. Prilejul acestei consta
tări ni l-a oferit spectacolul 
muzical-coregrafic „Vîrsta de 
aut-, pregătit de ansamblul ar
tistic a) I.M.P. în cinstea apro
piatei aniversări a gloriosului 
semicentenar al Partidului Co
munist Român. Pe scena Casei 
de* cultură din Petroșani s-au 
perindat miercuri seara nume
roși studenți cu marcante apti
tudini artistice, într-un specta
col bine gîndit asamblat chiar 
dacă încă nu destul de pus la 
punct în toate compartimente- 
je sale. Ne-au plăcut îndeosebi 
soliștii de muzică populară și 
dansatorii. Am distins în nume
rosul grup de soliști de muzică 
populară elemente dotate cu gla
suri viguroase și expresive, cu 
o bună dicție și mișcare de sce
nă. Bine sincronizați, cu un mo
lipsitor suflu tineresc au fost 
dansatorii care au prezentat o 
suită de dansuri moțești și un 
dans momîrlănesc, în acompa
niamentul tarafului condus de 
prof. Gh. Popa. Orchestra de 
muzică ușoară se pare că este 
în plin proces de omogenizare, 
iar membrii brigăzii artistice 
mai a» încă unele ezitări în ros
tirea versurilor, în mișcare. 
Nu înțelegem de ce a lipsit co-i 
rul care ar fi putut aduce un 
plus de expresivitate și ..greu
tate" spectacolului.

Sîntem convinși că după cîte- 
va ieșiri în public, spectacolul 
studențesc „Vîrsta de aur' va 
putea ajunge cu adevărat la ni
velul dorit de cei care l-au con-< 
ceput și lucrat cu talent și dă
ruire. Se cuvine să amintim 
printre aceștia pe Florin Plaur 
(text și regie artistică), Ștefan 
Răduț (direcția muzicală, Gheor
ghe Dobrin (dirijorul orches- 
trei de muzică ușoară) ș.a.

ART. 1. — Sînt considerate 
pajiști, în sensul legii de față, 
terenurile agricole acoperite cu 
vegetație ierboasă naturală ’ ori 
semănată, avînd destinația de 
pășuni și finețe.

ART. 2. — Sînt supuse re
gimului de organizare, admi
nistrare și folosire, stabilit prin 
prezenta lege, următoarele bu
nuri :

a) pășunile (izlazurile) comu
nale, proprietate de stat, aflate 
în administrarea- directă a co
munelor, orașelor și municipi
ilor sau în folosința coopera
tivelor agricole de producție;

b) pășunile rezervă de stat 
din zona montană ce se reparti
zează pentru administrare co
mitetelor executive ale consi
liilor populare comunale, oră
șenești sau municipale;

c) pajiștile proprietate de 
stat aflate în administrarea di
rectă a întreprinderilor agri
cole de stat, sau a altor orga
nizații economice de stat;

d) pajiștile proprietatea co
operativelor agricole de pro
ducție, precum și cele proprie
tatea altor organizații obștești;

e) pajiștile proprietatea per
soanelor fizice;

f) loturile semincere pentru 
producerea semințelor necesare 
îmbunătățirii pajiștilor și lotu
rilor zootehnice comunale, des
tinate producerii de nutrețuri

CAPITOLUL II

Administrarea pajiștilor,
• a loturilor zootehnice 

si semincere
ART. 3. — Pajiștile se folo

sesc exclusiv pentru pășunat, 
pentru fineață sau pentru cul
tivarea plantelor de nutreț, cu 
respectarea strictă a prevederi
lor din planul de organizare și 
îmbunătățire care se elaborea
ză pentru o perioadă de cel 
puțin 3—5 ani, precum și a ce
lor din planurile anuale de ex
ploatare a pășunii.

ART. 4. — Pășunile comuna
le, pășunile rezebvă de stat a- 
tribuite comunelor și loturilor 
zootehnice se administrează de 
către comitetele executive ale 
consiliilor populare comunale, 
orășenești și municipale. Gos
podărirea lor se face cu con
sultarea crescătorilor dc ani
male.

ART. 5. — Crescătorii de a- 
nimalc, individuali și membri 
cooperatori, dintr-o comună sau 
din comune învecinate pot să 
se constituie în asociații de pă
șunat • care au ca obiectiv în
treținerea, îmbunătățirea și ex
ploatarea pășunilor, precum și 
aplicarea pășunatului rațional

(Continuare în pag. a 2-a)
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pentru organizarea, administrarea și folosirea pajiștilor, 
loturilor :

nzootehnice și semincere, precum și a stațiunilor 
comunale de montă

(Urmare din pag. 1)

Ipc pățunMc comunale re parii- 
rate asociației.

Comitetele executive ale con- 
>ili'kir jx>pulare împreună cu 
asociațiile de pășunat răspund 
de încasarea taxelor de pășu
na! ți dc executarea lucrărilor 
de îmbunătățire și exploatare 
rațională a pășunilor, prin fo
losirea veniturilor realizate din 
taxele de pășunat și alte surse, 
gjreciwn și prin contribuția în 
«umc5 a crescători lor dc ani-

Crescătorii de animale, cu 
ț^rijinu) cooperației de con
sum. sau a) cooperative
lor agricole de producție 
țpol ev-j»Riîft siîne cooperatiste, 
efirere H sc vor repartiza su- 
prafețtîe de pășuni de care au 
nevoie, creîndu-se astfel eondi- 
țw pOBlrei pășunatul rațional ți 
vskx’ftooren superioară a pro- 
d»tsckr animaliere obținute.

ART. e. — Pajiștile proprie
tatea cooperativelor agricole de 
producție și cele proprietate de 
•tal dote în folosință oceatoiM 
tă>-ă termen se adminisireara 
:4e consiliile de conducere ate- 
«<?ope re Li vel or respective, ewe 
«ăs»Mwd de executarea lirturor 
SuerâriiOF de întreținere. îmbu- 
«ftătațire ți fotoaire rațională, 

ng&toare proprii.
Cowrtetete alp con-

aLîxJor popul are vor conteda 
•aedul în tar cooperativele a- 
grteole de producție folosesc pa- 
jîșfele naturale și aplică mă
surile stabilite în planwile de 
«rgenixare, îmbunătățire și ex- 
ț&xHare a acestora.

ART. 7. — Pajiștile aflate în 
administrarea directă a întee- 
•rinderilor agricole de stat și 
a altoi- undați de ^tat se gos- 
OJOdărcsc de către consiliile, de 
administrație ale acestora.

Comitetele executive ale con
siliilor populare vor controla 
modul in care întreprinderile 
agricole dc stat și celelalte or
ganizații economice de stat fo
losesc pajiștile aflate în admi
nistrarea lor și aplică măsu
rile dc îmbunătățire a acestora.

ganiaare a pâșunatului rațional, 
spre a satisface nevoile de nin
să verde ale animalelor deți
nute de toți crescătorii.

ART. 13. — Pășunile desțele
nite se vor cultiva în primii 
ani numai cu plante anuale de 
nutreț, după care se vor reîn- 
s&mînța cu ierburi perene,. în- 
acrîindu-se ca pajiști semănate 
hi toate lucrările de evidență 
funciară.

ART. 14. — Sînt obligatorii 
pentru toți posesorii de pajiști 
următoarele măsuri tehnice :

— curățirea și nivelarea te
renului;

— defrișarea mărăcinilor și 
lăstărișurilor dăunătoare;

— fertilizarea cu îngrășămin- 
le chimice și naturale;

— executarea de lucrări an- 
tierozionale, de desecare și de 
irigare;

— aplicarea pășunatutui ra
țional pe gru^pe de apîmale și 
tarlale și iHSrodncerte an «ne
telor te pășunet numai la da
tele și în condițiile stabilite de 
m'gtflnete de specialitate:

— amenajarea și bilreținerea •
adăposturilor de 

pe pășuni, a gardurilor de ter- 
lafixare și a drumurilor de 
acces.’

ART. 15. — Planurile anuale 
de întreținere, îmbunătățire și 
foteeire rațională a pășunilor 
comunale ?i proiectele pentru 
executarea lucrărilor agro-fito- 
a meliorative pe pajiști se în
tocmesc de cătra organele a- 
grieute de specialitate și se a- 
daptă de consiliile populare co
munale. orășenești și munici
pale; pentru pajiștile coopera
tivelor agrieole de producție, 
planurile anuale de întreține
re. îmbunătățire și folosire se 
întocmesc cu sprijinul organe
lor de specialitate și se apro
bă de consiliile de conducere 
ale cooperativelor agricole de 
producție.

Toii deținătorii de pajiști sînt 
obligați să execute întocmai lu
crările prevăzute în aceste pla
nuri.

CAPITOLUL III
Folosirea, îngrijirea și 

îmbunătățirea pășunilor, 
a Ioturilor zootehnice 

și semincere
ART. 8. — Pe pășunile comu

nale și pe cele rezervă de stat 
administrate de comitetele exe
cutive ale consiliilor populare 
comunale, orășenești și muni
cipale sînt îndreptățite a aduce 
animale la pășunat : cooperati
vele agricole de producție, 
membrii cooperatori, stânele co
operatiste și locuitorii din co
mună, care nu-și pot asigura 
pășunatul animalelor pe pășuni 
proprii.

ART. 9. — Pe pășunile co
operativelor agricole de produc
ție pășunează animalele pro
prietate obștească și cele ale 
membrilor cooperatori, precum 
jși animalele celorlalte catego
rii de gospodării ale populației 
din comună cu acordul consi
liului de conducere al coopera
tivelor agricole de producție.

ART. 10. — Excedentul de 
pășuni aflate în administrarea 
comunelor, orașelor și munici
piilor se repartizează pentru 
pășunat, de către comitetele e- 
•xecutive ale consiliilor populare 
(județene, unităților agricole de
ținătoare de efective importante 
dc animale și crescătorilor din 
alte comune, care au suprafețe 
insuficiente de pășuni.

Excedentul de pășuni de la 
cooperativele agricole de pro
ducție stabilit de consiliul de 
conducere al cooperativei se 
comunică consiliului intercoope- 
xatist pentru a fi folosit de alte 
cooperative agricole de produc
ție deficitare în pășuni din ca
drul aceleiași organizații inter- 

Ico iieratiste.
• 'edentul de pășuni la ni- 

vc consiliilor intercoopera- 
tiste se repartizează de comi
tetele executive ale consiliilor 
populare județene.

ART. 11. — Comitetele exe
cutive ale consiliilor populare 
județene 
și deal 
diții de 
tru turmele 
venite din zonele de munte cu 
efective mari, potrivit progra
mului anual stabilit de Minis
terul Agriculturii. Industriei A- 
limentare. Silviculturii și Ape
lor, împreună cu comitetele e- 
xecutive ale consiliilor populare 
alo județelor respective.

ART. 12. — Repartizarea pă
șunilor pe beneficiari se face 
po un număr mai mare de ani.

Pășunile din zona alpină vor 
i repartizate unităților agricole 
dc stat, ținînd seama de efec- 
li’.e e de animale cu care aces
tea vor pășuna în zonele res
pective și de încărcătura nor
mală la pășunat în fiecare an, 
cooperativelor agricole 
ducție și celorlalți eres 
animale.

Comitetele executive 
>ulare împreuni 
pentru pășunat

CAPITOLUL IV 
Venituri și cheltuieli

ART. 16. — Veniturile pen
tru pășunile administrate de co
mitetele executive ale consili- 
iior populare se realizează din i

— taxele de pășunat care sc 
suportă de toți beneficiarii, în 
condițiile prevăzute dc lege;

— taxele din valorificarea 
producției de pe suprafețele de 
pajiști semănate și a celor cul
tivate eu plante de nutreț;

— sumele provenite di» va
lorificarea matei'ialului lemnos 
rezultat din exploatarea sau cu
rățirea arboretelor de pe pa
jiști;

— alic sui-se de venituri fei- 
tSanplătoare.

Cheltuielile pentru pășunile 
administrate dc consiliile popu
lare se vor putea face la ni
velul venituril©! încasate. Iw 
mod cxeepțiorwl, dc la caz lo 
caz, Ia comunele eare -dețin 
suprafețe mari de pășuni de 
fertilitate redusă și pe care se 
execută lucrări ameliorative în 
complex, cheltuielile vor putea 
fi raai mari deck volumul în- 
easărllor din taxe, valorifica
rea mater talului Icnmt» și alte 
'"exiluri de pe pășuni, acope+Hi- 
du-se de le buget, în llmi+a 
prevede ritor ee se vor staljili 
anual pri» bugetul de stat.

Fenteu efectuarea unui vo
lum eR mai mare de lucrări, 
penteu îmbunătățirea și între
ținerea pajiștilor, fiecare eree- 
cător de animale cete obligat 
să execute contribuția în mun
că Îh numărul de zile stabi
lit de comitetele executive «le 
censiliS®' populare, orășenești 
și hrht tei pale, în raport cu nu
mărul animatelor învoite Ia pă- 
ȘWUfit.

Crescătorii dc animate c-are 
din motive juslifieate nu pot 
executa volumul de lucrări ce 
li s-a stabilit, pol plăti ctm- 
t-tavaioareu acestora în bani, 
pate-ivit tarifelor stabilite de 
corni tetele executive ale consi
liilor populare comunale, orășe
nești și ale municipiilor.

.ART. 17. — Taxele de pășu
nat pentru pășunile comunale 
vor fi stabilite de comitetele 
executive ale consiliilor popu
lare comunale. orășenești și 
municipale care administrează 
pajiștile naturale sau cultivate, 
cu consultarea deputății or. a 
asociațiilor de pășunat și a 
crescătorilor de animale, dife
rențiat în funcție de calitatea 
și fertilitatea pășunii, între ur
mătoarele limite valabile pen
tru întregul sezon de pășunat :

— lei pe cap de animai — 
minim maxim

mari.obținerii unor 
ART, 23. — 

teres general de combatere a e- 
roziunii solului» desecările și a- 
menajănHe pentru iFigeții de 
pe pajiști inclusiv lucrările 
:iXFO-am<'lioralive executate în 
complex pe pajiștile din ad
ministrarea unitățiloF de stat se 
execută din fondurile de in
vestiții centralizate aprobate 
Ministci'Ului Agriculturii, Indus
triei Alimentare, Silviculturii și 
Apelor. <

De asemenea, se finanțează 
din fondurile de investiții -cen
tralizate aprobate Ministerului 
Agriculttaii, Industriei Alimen
tare, Silviculturii și Apelor pro- 
curaree stațiilor de deshidrata
re și grurnktare a- furajelor 
verzi, a mașinilor șj utilaje- 

. lor, eonstaucțiilor pastoral» ți 
alte lucrări de îmbunătățire a 
paj iții lor de natura inVestiți- 
il«r centealizate, ce se efec
tuează pe pajiștile administrate 
de eonsi-liite populare.

CAPITOLUL V
Dispoziții speciale

a-

a- 
le 
Jn

Ei
SU

re

lor

— bovine
— tineret 

ani
— tineret

și cabaline adulte 
bovin și cabalin 1—2

bovin și cabalin
sub 1 an

— ovine și caprine peste 1 an
— porcine peste 6 luni
— tineret ovin și caprin 

sub 1 an
— tineret porcin sub 6 luni

Crescătorii de animale sînt 
scutiți de taxele de pășunat 
pentru tineretul taurin și ovin, 
contractat și livrat pentru ex
port.

Pe pajiștile semănate (artifi
ciale) taxele de pășunat vor fi 
majorate cu 25—35 la sută față 
de taxele stabilite de comite
tele executive ale consiliilor 
populare pentru pajiștile natu
rale.

ART. 18. Terenurile din

40 60

20

10
10
20

5
5

30

20
20
25

7
7

po-fondul forestier, pe care, 
trivit dispozițiilor legale în vi
goare, este permis pășunatul, 
se stabilesc de inspectoratele 
silvice și se repartizează pen
tru pășunat de către comitetele 
executive ale consiliilor popu
lare județene.

Pentru pășunatul în păduri 
crescătorii de animale vor plăti 
următoarele taxe de pășunat, 
pe întreaga perioadă prevăzută 
pentru pășunatul în păduri s

— lei pe cap de animal —
— bovine adulte peste 2
— tineret bovin sub 2 ani
— ovine

ani 20
10
5

din zonele de 
vor asigura 
transhumanță 

de ovine

șes 
con- 
pen- 
pro-

de pro-
•ători de

ale con- 
cu a- 
și u- 
s-au

LEGE
privind cantinele-restaurant

pentru salariați
(Urmare din pag- 1)

ART. 19. — Crescătorii de a- 
nimale care recoltează pentru 
nevoile gospodăriilor lor plan
tele de nutreț de pe fînețele 
naturale. de pe pășuni și de

— finețe
— pășuni
— lucernă și trifoi în primul an

— cu plante protectoare
— fără plante protectoare

— lucernă și trifoi vechi
— coasa I
— coasa a Il-a și a IlI-a

— culturi anuale

naturale 
naturale

Pentru terenurile arabile des
țelenite din pășuni date cres
cătorilor de animale pentru a 
fi cultivate de către aceștia cu 
plante furajere — masă verde 
și fîn — se stabilește o taxă 
de folosință anuală de 300 lei 
pe hectar.

ART. 20. — Fondurile nece
sare îmbunătățirii, întreținerii 
și folosirii raționale a pajiști
lor cooperativelor agricole de 
producție și întreprinderilor a- 
gricole de stat se asigură ast
fel :

a) la cooperativele agricole 
de producție, din fondurile de 
producție și investiții, din taxele 
de pășunat încasate de la mem
bri și alți crescători pentru a- 
nimalele învoite la pășunat. din 
alte venituri ce se realizează 
de pe pășuni (valorificări de 
material lemnos, semințe fura
jere etc.) și din credite pe ter
men lung acordate de stat;

b) la unitățile agricole de 
stat, din fondurile de produc
ție și de investiții ale unită-

u

pe suprafețele arabile desțele
nite din pășuni, aflate în 
ministrarea comitetelor 
tive
vor

ad- 
execu- 

ale consiliilor populara, 
plăti următoarele taxe ■

de
375
150

450
375
525

îmbunătățirea, întreținerea 
exploatarea pajiștilor vor 
cel puțin la nivelul taxelor 
pășunat cuvenite pentru 
matele ce folosesc pășunile res
pective.

ART. 21. — Fondurile de 
producție și de investiții, inclu
siv cele împrumutate, destinate 
pentru finanțarea acțiunilor de 
îmbunătățire și exploataie a 
pajiștilor, vor fi evidențiate și 
gestionate separat de către u- 
nitățile care au în administra
re directă pajiști, precum și 
de unitățile bancare.

ART. 22. — Statul sprijină 
acțiunea de îmbunătățire a pă
șunilor, prin repartizarea de 
îngrășăminte chimice, dc semin
țe pentru însămînțarea și sv.pra- 
însămînțarea pășunilor dc ma
terial săditor pentru înființarea 
zonelor de protecție și prin 
asigurarea asistenței tehnice de 
calitate.

Pentru asigura < a semințelor,

Și 
fi 

de 
ani-

m

AHT. 24. — Crescătorii de 
ni mâlc vof putea f aloci pășu
nile numai pe baza încheierii 
de conlroet și după plata taxei 
de pășunat prevăzută îh a- 
ecsla.

Crescătorii de animale 'eare 
nu și-au rwpeetat în anii pre- 
cedenți obligațiile decwgînd dan 
învoirea animalelor la pășunat, 
vor fi exeluși de la folosința 
păștaiilop pînă ta îndeplinirea 
obligațiilor respective.

«ART. 25. — Paza pajiștilor 
și a bunurilor de pe ele se 
sigură de organizațiile eare 
au in administrare directă, 
folosință sau în proprietate.

Proprietarii animalelor găsite 
pe pășuni și finețe, pe loturile 
semincere sau pe pajiștile cul
tivate, în cazul în care nu s-au 
încheiat contracte de pășunat, 
vor fi obligați să plătească dau
nele provocate și taxele de gloa
bă ce se stabilesc de către co
mitetele executive ale consili
ilor populare comunale, orășe
nești și municipale.

ART. 26. — Suprafețele de 
teren cu vegetație forestieră, 
dar care, potrivit legii, au des
tinație de pășuni și fînețe na
turale, vor fi transformate în 
pajiști, în baza unui studiu de 
transformare întocmit de orga
nele silvice șî a planului de 
îmbunătățire și exploatare a pa
jiște!, întocmit de organele a- 
gricole.

Materialul lemnos provenit de 
pe aceste terenuri este supus 
regimului silvic de exploatare, 
iar veniturile realizate se fo-- 
loscsc pentru lucrări de îmbu
nătățire a pășunilor și fînețe- 
lor naturale.

ART. 27. — Trupurile de pă
șuni acoperite cu vegetație fo
restieră de productivitate ridi
cată, neajunsă la vîrsta nor
mală dc tăiere, sau acelea care 
nu pot fi utilizate pentru pă
șunat din cauza condițiilor de 
sol și pantă, pot face obiectul 
schimbului, 
văzute de 
echivalente 
nabile din

Suprafețele de pajiști incluse 
în mod nejustificat în amen; - 
jamente silvice dar care, pe ba
ză de acte ori de folosință, se 
dovedesc că au aparținut uni
tăților agricole de stat, coope
rativelor agricole de producție 
sau comunelor, orașelor sau mu
nicipiilor, se pot scoate din a- 
nunajamentele silvice prin or
dinul Ministerului Agriculturii, 
Industriei Alimentare, Silvicul
turii și Apelor, la propunerea 
comitetelor executive ale con
siliilor populare județene, pe- 
dî.ndu-se celor cărora le-au a- 
parținut, spre a fi îmbunătățite 
și exploatate ca pajiști.

Scoaterea di» fondul fores- ■ 
tier a terenurilor prevăzute la 
alineatul precedent se face pe 
bază de documentații întocmite 
de comisii alcătuite din repre
zentanți ai comitetelor execu
tive ale consiliilor populare ju
dețene și ai Ministerului Agri
culturii, Industriei Alimentare, 
Silviculturii și Apelor.

Scoaterea din fondul fores
tier a terenurilor ocupate cu 
vegetație forestieră de mar 
valoare economică este inter
zisă.

Ministerul Agriculturii, In
dustriei Alimentare, Silvicultu
rii și Apelor împreună cu co
mitetele executive ale consili
ilor populare județene vor în
cheia lucrările de inventariere 
a pajiștilor naturale și delimi
tarea acestora de fondul fores
tier, în 
ani de

ART, 
tinației 

numai 
cale, 
Agri 

propunerea comitetelor 

județene și numai prin i 
pCnsare cu terenuri din 
categorii de folosință, în 
fel ca suprafața totală a

în condițiile pre- 
lege, cu suprafețe 
de terenuri pășu- 

fondul forestier.

re

jiști care nu execută lucrările 
prevăzute la art. 14 vor fi 
sancționați potrivit art. 25 din 
J.egm ur. 4/1970 cu privire la 
organizarea producției și a mun
cii în agricultură, publicată în 
Buletinul Oficial, Partea I’, nr. 
79 din 10 iulie 1970.

ART. 30. — In cazul ncapli- 
■cării măsurilor de îmbunătățire 
și exploatare a pășunilor sau 
la cererea adunărilor generale 
ale cooperativelor agricole de 
producție, pășunile date în fo
losință acestora pot fi reluate 
In administrarea comitetelor c- 

.xeculive ale consiliilor popu- 

.lare.
ART. 31. — In zonele necu

prinse în acțiunea de însătnin- 
țări ai'titickUe, comitetele exe
cutive ale cousiliilop populare 
comunale, .orășenești și muniei- 
pate organizează stațiuni de 
montă naturală, în seopul asi
gurării cif reproducători de rasă 
necesari pentett toate speciile 
de animale, deținute dc gospo
dăriile individuale și ceilalți 

. ereseători de animale.
Ministerul AXFicw/lwii, Indus

triei Alimentare, Silviculturii 
.jji Apelor va sprijini eomite- 
, tele executive ale consiliilor 
..j-poputaFC- îh asigurarea stațiu- 
..nilor de montă cu reproducâ- 
-toi’i de rasă și, prin organele 
sele de specialitate, va aeorde 
asistență tehnică la întreține
re» și exploatarea Ier.

Taxele de montă se stabi
lesc de cemitetele executive ale 
consiliilor populare comunale, 
orășenești și municipale.

ART. 32. — Bugetele eonsi- 
li-iloF populare comunale, oră
șenești și munieipale pe anul 
1971 se modifică în mod cores
punzător cu influențele ee de
curg din aplicarea prezentei 
legi, în cadrul prevederilor bu
getare stabilite pentru acest an.

ART. 33. — Pe data publi
cării prezentei legi se abrogă 
Decretul nr. 303/1955 privitor 
la organizarea, administrarea 
și folosirea pășunilor. Ioturilor 
zootehnice și stațiunilor comu
nale de montă, prevederea re
feritoare la scutirea de taxe de 
pășunat cuprinsă în art. 7 ali
neatul 3 din Hotârîrea Consi
liului de Miniștri nr.’ 922/1963. 
precum și orice alte • dispoziții 
contra’-?.

rcstaiiranb și stabilește măsuri
le necesare pentru buna func
ționare a acesteia;

— hotărăște, cu acordul con
ducerii organizației socialiste 
de stat, în funcție de nevoi, 
înființarea de bufete, chioșcuri, 
tonele în incinte acesteia ;

— ia măsuri pentru îmbună
tățirea permanentă a calității 
meniurilor fixe și a preparate
lor, diversificarea sortimentelor 
potrivit cerințelor salariaților 
și asigură respectarea norme
lor igienieo-sanitare în cantina- 
restaurant;

— urmărește folosirea efici
entă a bunurilor - ctinAinei-res- 
taurant, păstrarea integrității 
patrimoniului acesteia și gos
podărire* fondului de mărfuri;

— aprobă orarul de funcțio
nare a! cantinei-restaurant, 
după consultarea conducerii or
ganizațiilor socialiste de stat 
respective;

— stabilește meniurile fixe 
ș> celelalte preparate. Inclusiv 
meniurile dietetk-e, care pot fi 
servile la canlina-restaurant, 
precum și prețurile acestora ;

— analizează și avizează- dă
rile de seamă prezentele de -șe
ful eanfinei-iest.Turant;

Ilotârîpile comitetului de con
ducere al cantineî-restauranfc se 
îău eu votul- a jumătate plus 
unu din numărul membrilor 
comitetului.

Comitetul de conducere al 
eantinei-restaurant și membrii 
acestuia răspund de măsurile 
luate și activitatea desfășurată, 
atft față d« eontitetul executiv 
a) consiliului popular, cît și 
față de salar ia ți. conducerile 
Întreprinderilor și organizațiile 
obștești pe care le reprezintă.

ART. 9. — Șeful cantinei-res- 
taurant se numește și se elibe
rează din funcție de către co
mitetul executiv al consiliului 
popular cu acordul comitetului 
de conducere al cantinei-resta- 
urant. El conduce în mod ope
rativ întreaga activitate a can- 
tine-i-restaurant, ia măsuri con
crete pentru îndeplinirea hotă- 
rîri-lor comitetului de conduce
re. angajează patrimonial și 
răspunde de activitatea econo- 
mico-financiară. potrivit dispo
zițiilor legale.

ART. 10. — Organele de con
ducere colectivă ale organîza-

țiilor socialiste de stat urmă
resc modul cum sînt gospodă
rite mijloacele materiale,' cali
tatea și varietatea meniurilor 
fixe și ale celorlalte preparate, 
fac propuneri sau iau măsuri 
ce intră în competența lor, ca 
activitatea cantinelor-restaurant 
să se desfășoare în bune con
diții pentru satisfacerea depli
nă a nevoilor salariaților și in
formează periodic «adunarea ge
nerală a salariaților.

ART. 11. — Comitetele sin- 
dieatelor din -organizațiile socia
liste de stat, consiliile orășe
nești, municipale și județene ale 
sindicatelor îndrumă, sprijină 
și controlează sistematic modul 
de funcționare a cantinelor- 
restaurant, aprovizionarea aecs- 
tora l» timp și cu mărfurile ne
cesare, prepararea, diversifica
rea și buna calitate a meniu
ri lor fixe, precum și a celor
lalte preparate» potrivit cerin
țelor salariaților și la prețuri 
accesibile, respectarea regulilor 
igienieo-sanitare, asigurarea u- 
nej serviri corespunzătoare.

ART. IX — Comitetele de 
conducere ale cantineJor-resta- 
urant sink obligate să ia mă
suri operative pentru îndeplini- 

■ rea sarcinilor trasate de comi
te te te executive ale consiliilor 
oo»wtare.-șr de organele de con
ducere eoleetîvi ale organiza- 
(iilor socialiste de stat, preeum 
și pentru realizarea obieeVvelor 
stabilite de organele sindicale 
în HPHw controalele»- efectuate, 
în vederea îmbunătățirii ac
tivității generale a cantineloF- 
restawajik și în’ă'^-ării defici
ențelor constatate.

ART. 13. — Ministerul Co
merțului Interior și eomiteteJe 

. executive ale consiliilor popu
lare răspvsnd de aprovizionarea 
și buna funcționare a cantine
lor-restaurant.

Aprovizionarea cantinelor-res
taurant cu mărfurile agroali- 
mentare necesare se asigură de 
la fondul centra), la prețuri 
fixe de stat, direct din depozi
tele comerțului cu ridicata sau 
de la furnizorii locali, benefici
ind de rabat comercial, la nive
lul cotelor stabilite pentru co
merțul cu amănuntul.

Pentru completarea fondului 
de mărfuri, cantinele-restaurant 

• au dreptul să cumpere produse 
agroalimentare, inclusiv anima-

ie vii, de la cooperativele agri
cole de producție, dc Ia produ
cătorii individuali și de pe pia
ța neorganizată sau din maga
zinele cu amănuntul. în aceleași 
condiții ca și unitățile de uli- 
menlație publică.

Contineie-restauranl pol or
ganiza gospodării anexe îndeo
sebi crescătorii de animale și 
păsări, acolo unde există cond - 
țri corespunzătoare și unde fu- 
rajorea este asigurată.

ART. 14. — Pentru- folosirea 
rațională a mijloacelor de 
transport și aprovizionarea o- 
perativă, comitetele -executive 
ale eon-sillilop populare iau mă
suri ea, în cazul eantfoetor-i'c*- 
tauranl siluete în orașe, munt- 
cipH sau în sectoarele munlcF-1 
plutei București. aprovtaior..t- 
rea să se facă — im mod orga
nizat — in eadruf întreprinde
rilor și organizațiilor comercia
le pentru țoale can-tinele-resta-' 
tirari situate în toealitatea sau 
seetoruJ respectiv. Aproviziona
rea cantinelor-restaurant st fa
ce cu prioritate față de cele
lalte unități de alimentație pu
blică. • •

ART. 15. —In vederea spori
rii eficienței’ ceenomice a acti
vității câniiHetor-restaurant. co
mitetele executive- ale consi!‘>>j 
lor populare tau măsurile of-i 
ganizatorice necesare pentru ca 
bucătăriile mari ale unor cars- 
l':ne-restattra»t, eare dfopun (te 
bază materială corespunzătoare, 
să aprovizioneze și alte canti
ne- restaurant- din zonă cu pre
parate culinare și semiprepars^ 
te, precum ș» pentru înființarea 
unor gospodării anexe mari >» 
vederea aprovizionării msî 
multor ean tine-restaurant.

ART. 16. — Ministerul C*> 
merțBiui Interior și Ministerul. 
Agriculturii, Industriei Alimen
tare, SilvieuHurij și Apelor a- 
sigură fondul de marfă necesae 
pentru aprovizionarea ritmicS 
șt cu produse de bună calita
te a cantinelor-restaurant.

Ministerul Comerțului Interi
or și comitetele executive ale 
consiliilor populare iau măs'K» 
în vederea asigurării, pregăti
rii și instruirii personalului can
tinelor-restaurant.

Ministerul sănătății acordă 
asistență de specialitate și con-*

(Continuare in pag. a â-aj
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cooperației agricole, meșteșugărești și

termen de cel mult 2 
la data prezentei legi. 
28. — Schimbarea des- 
pajiștilor în altă cate- 

e de folosință se poate face, 
în cazuri bine justifi- 

■u aprobarea Ministerului 
?ulturii, Industriei Alimen- 

Silviculturii și Apelor, la 
unerea comitetelor execu- 

populare

In vederea folosirii mai com
plete și în tot cursul anului a 
forței de muncă din localită
țile rurale și urbane, a 
rificării resurselor 
materii prime și 
precum și pentru 
într-o măsură mai mare, pe a- 
ceastă cale, a cerințelor cres
cânde ale populației și ale u- 
nitaților socialiste cu unele pro
duse și servicii’ și pentru creș
terea exportului,

Marea Adunare Națională a 
Republicii Socialiste România 
adoptă prezenta lege.

ART. 1. — Consiliile popu
lare, unitățile aparținînd aces
tora, cooperativele agricole de 
producție, cooperativele mește
șugărești și cele de consum pot 
organiza și dezvolta în locali
tățile rurale și urbane activi
tăți industriale, de prelucrare 
a produselor agricole, construc
ții și prestări de servicii, de
numite în prezenta lege acti
vități economice de producție 
și prestări de servicii.

Se vor organiza și dezvolta 
acele activități economice de 
producție și prestări de servi
cii care contribuie la folosirea 
forței de muncă din localitățile 
rurale și urbane, precum și la 
valorificarea resurselor locale 
de materii prime și materia
le, la obținerea de produse și 
servicii care au desfacerea a- 
sigurată la intern sau la ex
port și dacă prin veniturile 
realizate recuperează cheltuie
lile de producție și asigură un 
beneficiu.

ART. 2. — Pentru activită
țile economice noi, prevăzute la 
-art. I din prezenta lege, înfi
ințate după data de 1 ianua
rie 1971. unitățile economice și 
cele bugetare beneficiază de. 
următoarele înlesniri cu carac
ter financiar pe o perioadă de 
doi ani de la înființare :

a) comitetele executive ale 
consiliilor populare și unitățile 
aparținînd acestora se scutesc 
de plata impozitului pe circu
lația mărfurilor;

b) cooperativele agricole de 
producție se scutesc de plata 
impozitului pentru încasările 
realizate din valorificarea unor 
produse provenite din activități

c) cooperativele meșteșugă
rești și cele de consum se scu
tesc de plata impozitului pe

alo- 
locale de 
materiale, 

satisfacerea

circulația mărfurilor, precum și 
de impozitul pe venit.

Pentru a beneficia de înles
nirile financiare prevăzute în 
prezentul articol, activitățile e- 
conomice de producție și pres
tări de servicii nou înființate 
vor fi înregistrate la organele 
financiare locale.

ART. 3. — Comitetele 
cutive ale consiliilor 
și unitățile aparținînd 
cooperativele agricole 
ducție, cooperativele 
gărești și cele de consum be
neficiază de înlesnirile financia
re prevăzute la art. 2 în ca
zul în eare obțin din dezvol
tarea activităților economice e- 
xistente un volum de produc
ție marfă sau dc prestări de 
servicii cu cel puțin 50 la sută 
mai mare față de cel realizat 
în anul precedent.

înlesnirile financiare se acor
dă pe o perioadă de doi ani. 
pentru întreaga depășire.

ART. 4. — Beneficiile reali
zate din activitățile economice 
de producție și prestări de ser
vicii existente, precum și din 
cele nou înființate în mediul 
rural de către consiliile popu
lare comunale rămîn la dispo
ziția acestora, după deducerea 
sumelor cuvenite pentru coin
teresarea peraonalului, conform 
legii. Fondurile constituite vor 
fi folosite pentru dezvoltarea 
activităților economice de pro
ducție și prestări de servicii 
în comune, precum și pentru 
acțiuni gospodărești și social- 
cul turale.

Comitetele executive ale con
siliilor populare județene și al 
municipiului București vor 
putea prelua o cotă de pînă 
la 20 la sulă din beneficiile 
realizate din activitățile econo
mice de producție și prestări 
de servicii organizate de con
siliile populare comunale, a- 
tunci cînd acestea au ajuns la 
un grad mai mare de dezvol
tare. Aceste sume se vor fo
losi in scopul înființării sau 
dezvoltării dc activități econo
mice, precum și pentru acțiuni 
gospodărești și social-culturale 
în alte comune din județ.

ART. 5. — Fondurile necesa
re unităților cooperației agri
cole, meșteșugărești și de con
sum pentru înființarea și dez
voltarea activităților economice 
de producție și prestări de ser-

exe- 
populare 
acestora, 
de pro- 
mcșteșu-

cu

vieii vor fi asigurate din mij
loacele financiare proprii sau 
din credite bancare acordate 
potrivit reglementărilor legale 
în vigoare.

Comitetele executive ale con
siliilor populare județene și al 
municipiului București vor 
asigura fondurile necesare în
ființării și dezvoltării activită
ților economice de producție și 
prestări de servicii în comune, 
din beneficiile 
sate bugetelor 
întreprinderile 
economice de 
republican, precum și din fon
dul dc rezervă bugetară la dis
poziția acestora.

Comitetele executive ale con
siliilor populare comunale vor 
putea folosi în același scop în
casările realizate din veniturile 
proprii, peste cele planificate 
prin bugetele comunelor, pre
cum și cele din impozitul asu
pra clădirilor situate în mediul 
rural.

ART. 6.’— Se autoriză băn
cile să acorde credite direct 
comitetelor executive ale con
siliilor populare comunale care 
înființează și dezvoltă activi
tăți economice de producție și 
prestări de servicii în mediul 
rural, în condițiile de credi
tare a lucrărilor de mică- me
canizare și a altor lucrări cu 
caracter productiv. Pentru des
fășurarea activității curente de 
producție și de prestări de ser
vicii, se vor acorda credite co
rni tetelor executive ale consi
liilor populare comunale, cu o 
dobîndă de 3 la sută pe an.

ART. 7 Băncile vor deschide 
conturi separate pentru eviden
ța încasărilor și plăților pri- 

' vind activitățile economice de 
producție și prestări de ser
vicii organizate de consiliile 
populare comunale, cooperative
le agricole de producție și co
operativele de consum, la ce
rerea acestora.

ART. 8. — Retribuirea mun
cii pentru activitățile industria
le, de prelucrarea produselor 
agricole, construcții și prestări 
de servicii ale cooperativelor 
agricole de producție se face 
lunar, veniturile realizate im- 
punindu-se conform normelor 
prevăzute pentru salarii.

ART. 9. — Prețurile și ta
rifele pentru produsele și ser
viciile executate de unitățile

peste plan văr- 
locale de către 
și organizațiile 
stat de interes

aparținînd comitetelor execuți-» 
ve ale consiliilor populare ș» 
care fac obiectul activitățilo» 
economice de producție și pres
tări de servicii din comune se 
stabilesc de către aceste orga
ne, prin învoială cu benefi
ciarii. avind la bază cheltuie
lile de producție antecalculate, 
un beneficiu de pînă la 10 Ia 
sută, precum și impozitul- legak 
stabilit. Pentru produsele și 
serviciile care au prețuri și ta
rife unice stabilite de organele 
centrale de stat, se aplică a-’ 
ceste prețuri și tarife.

Cooperativele agricole de pro
ducție pot stabili prețuri și ta
rife prin învoială cu benefi
ciarii. pe baza normativelor 
date de Uniunea Națională a 
Cooperativelor Agricole de Pro
ducție, cu acordul Comitetului 
de Stat pentru Prețuri.

Organizațiile cooperației meș
teșugărești și ale celei de con
sum stabilesc prețuri și tarife 
pentru produsele și serviciile 
care fac obiceiul activităților 
economice de producție și pres
tări de servicii, potrivit regle
mentărilor legale în vigoare.

Cooperativele agricole de 
producție pot stabili prețuri și 
tarife prin învoială cu bene
ficiarii, pe baza normativelor, 
date de Uniunea Națională, a 
Cooperativelor Agricole de Pro
ducție, cu acordul Comitetului 
de Stat pentru PrețurL

ART. 10. — Comitetele exe
cutive ale consiliilor populare 
comunale, 
gricole de producție, cooperati
vele meșteșugărești și cele de 
consum pot executa, in mediul 
rural, lucrări de întreținere, re
parații și construcții pentru ne
voile unităților de stat, unită
ților cooperatiste și pentru 
populație, indiferent de valoa
rea lucrărilor.

Cooperativele agricole de 
producție, cooperativele mește
șugărești și cele de consum pofi 
executa nelimitat asemenea 
lucrări în mediu: urban, pen
tru nevoile unităților coopera
tiste și ale populației iar pen
tru organizațiile de -tat pînă 
la valoarea manoperei de 
200 000 de lei pentru fiecare 
obiectiv. Comitetele executive 
ale consiliilor populare comu
nale pot efectua î-emenea lu
crări în mediul urban fără li
mită dc vqloare.

cooperativele
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ționafe osupro Proiectului de 
lege privind ocordoreo unor 
scutiii și reduceri de impozit 
pe veniturile reolizote de gos
podăriile ogricole oporținrnd 
membrilor cooperolivelor agri
cole de producție și producă
torilor individuali a tost pre
zentei de deputatul Aurel Vi- 
joii, președintele Comisiei eco- 
nomico-frnonciore a M.A.N.

Lo discuția osupro acestui 
proiect de lege ou luct cuvin- 
tul deputoț'i Ion Sirbu, prim-se- 
cretor ol Comitetului județeon 
Buzău ol P.C.R.. președintele 
Consiliului papvlor județean, 
Antenkr Komiveș, președintele 
Cooperativei ogricole de pro
ducție din comuna Pecico. ju
delui A rod. Marin Argirrt, pre
ședintele Uniunii județene a 
cooperolivelor ogricole de pro
ducție - Wov, și Dumitru Di- 
mya«, președintele Cooperativei 
<ig«l«de de producție din cernu- 
no Gaiceo Hore, județul Delj.

Pmieetul de lege o (est dis 
cutei opci pc ort i cofe V wpus 
rotata i secret oî deputoțitar.

tUrmaye <sa pag- a 2-a}

Wtaaai desfigurarea activității 
rasfjaeîoy-restawan l in cendî- 
fri €6Fe&pvn/âtaare de igienă.

CAPITOLUL H

Finanțarea, creditarea 
p aeeperirea cheltuielilor

ART. 17. — ResliyărfW c«n- 
tistetar-r-estaurast, ate bufetelor 
f» etieriahe unități ee ftmețio- 
mează pe lîngă acestea sînt 
reunite de plata impozitului pe 
«irewtețta miFfuritar.

De asemenea, cantinele-resta- 
xua»t sînt scutite de plata inr- 
gozrtahri nsupFu clădirilor pe 
esre le dețin.

AHT. 18. — Cantinele-resta- 
wanl au cent curent la hanță 

se finanțează eu avansuri de 
fa abonați și cu credite banea- 
»e, cu o dobindă de 0,5 la sută.

ART. 19. — Activitatea can- 
•iiRetaF-restaurant nu se planifi
că eu beneficri. Eventualele 
beneficii realizate de către a- 
eestea din activitatea bufetelor, 
a» chioșcurile și a celorlalte u- 
wităl’, precum și din funcționa
rea lor pe regim de restaurant, 
tor fi utilizate pentru îmbu- 
vrălățirca mesei, reducerea pre
țurilor pentru meniurile fixe 
servite pe bază de abonament 
ș dezvoltarea activității econo-

ART. 20. — Organizațiile so
cialiste de stat suportă pentru 
meniurile fixe servite pe bază 
♦le abonament, precum și pen
tru celelalte preparate vîndu- 
4e salariaților proprii, prin bu
fetele și alte unități din incin
ta organizațiilor socialiste de 
stat : costul apei, energiei elec
trice. combustibilului și aJ 
fransporlurilor pentru aprovi
zionarea can-tinei-restaurant, 
cheltu:elile legate de amortis
ment, chirie și reparații ale 
mijloacelor fixe, precum și u- 

i>area sau înlocuirea obiectelor 
«Te inventar.

Acolo unde există condiții, 
organizațiile socialiste de stat 
pnn la dispoziția eantinei-res
taurant spre folosință, localul 
necesar funcționării/

In cazul în care la cantina- 
vestaurant Iau masa salariați 
ai mai multor organizații socia
liste de stat, cheltuielile arăta
te în pre7.entu! articol se plă
tesc lunar de acestea, în raport 
etr numărul de abonați și nu
măra! meselor servite.

Pentru pensionarii care ser
vesc meniuri fixe pe bază de 
abonament la cantinele-restau- 
rant ale organizațiilor socialis
te de stat de unde provin, a- 
cestea suportă cheltuielile pre
văzute la aliniatul 1.

ART. 21. — Organizațiile e- 
er.nomice. cu aprobarea adună
rii generale a salariaților. pot 
a-’oea din beneficiile rămase la 
dispoziția lor pentru premii -Șt

Mareo Adunate Națională o 
adoptat Legea privind acorda
rea unor scutiri și reduceri de 
impozit pe veniturile realizate 
de gospodăriile agricole apar- 
ținind membrilor cooperativelor 
agricole de producție și produ
cătorilor individuali.

In continuore, deputatul Vir
gil Pirvu, vicepreședinte ol Co
misiei economico-finoncicre, o 
prezentat Raportul comisiilor 
permonente ole Morii Adunări 
Naționale Io Proiectul de lege 
privind organizarea și dezvol
tarea activităților industriole, 
de prelucrare o produselor o- 
gricale. construcții și prestări 
de servicii în unitățile oporți- 
n’md consiliilor populare, co
operației ogricole, meșteșugă
rești și de consum.

La dezbaterea proiectului d« 
Iepe cu loot cuvintul deputății: 
Gheorghe Pateș, prim-secretor 
ol Ccmrtelulur județean Geij 
ol P.C.R., președintele Ccnsilru- 
lui popular județean, Constan
tin Bădiță, președintele Coope
rativei agricole de producție 
din ccwwno Solcea, județul 
MeherffnțT, Gbeergke PetrfHU,

Lege privind cantinele-restaurant pentru salariați
investiții Rcecntrahzafe — o 
suî»ă destinstă dezvoltării eaa- 
tiBe:-rest&urtn\ precum și p^t- 
trw fațbwătfțirea mesei servite 
salariat îJcp.

Cuantumul same! prevăzute 
fn alin râtul precedent se stabi
lește de adunarea generală a 
salariaților, anual, o dată cu 
dezbaterea dării de seamă asu
pra activități» prezentate de eo- 
iHifeful de direcție al organiza
ției economice.

De asemenea, orsani-za-iile 
soeialiste de stat ai căror săht- 
riați iau masa la cantiea-res
taurant sprijină, prin salariații 
la? tehnice-administrativi, ți
nerea unor evidențe, efectua
rea inventarelor și calcularea 
prețurilor la cantina-restaurant; 
acești salariați Făspund de cali
tatea lucrărilor executate.

ART. 22. — Organizațiile eo- 
mereia-le locale nu pot percepe 
cote pentru cheltuielile de ad
ministrație și conducere de le 
cantinele-restaurant în subor
dine.

AHT. 23. — Salariații și pen
sionarii proprii, care servesc 
meniuri fixe la cantina-restau
rant pe bază de abonament, 
suportă, prin prețul mesei : cos
tul alimentelor, calculat pe ba
za prețurilor de prdeurare; 
fondul de salarii și celelalte 
drepturi bănești cuvenite per
sonalului cantinei-restaurant, in
clusiv contribuția pentru asi
gurări sociale; cheltuielile de 
regie ale cantinei-restaurant, în 
afara celor prevăzute la art. 20.

ART. 24. — Prețurile se sta
bilesc de comitetul de condu
cere al cantinei-restaurant, du
pă cum urmează :

a) prețurile pentru meniurile 
fixe servite salariaților și pen
sionarilor proprii, pe bază de 
abonament, dimineața, la prînz 
și seara, se calculează fără be
neficii, potrivi! prevederilor art.

b) prețurile pentru celelalte 
preparate și produse, precum și 
pentru meniurile fixe servite 
fără abonament în cantina-res
taurant se formează din costul 
alimentelor calculat pe baza 
prețurilor de procurare șt a 
cheltuielilor totale de regie, la 
care se adaugă și unanumit 
beneficiu. Prețul astfel format 
trebuie să fie mai mic decît 
prețul cu care se desfac pre
paratele și produsele în unită
țile comerciale de alimentație 
publică de categoria a HI-a.

Prețurile la pîine și produse 
zaharoase sînt cele în vigoare 
pentru desfacerea eu amănuntul 
la populație.

Comitetele executive ale con
siliilor populare și comitetele 
de conducere ale cantinelor- 
reslaurant iau măsuri pentru 
stabilirea meniurilor fixe ser
vite pe bază de abonament, 
precum și a celorlalte prepa
rate la prețuri accesibile tu
turor categoriilor de salariați.

ART. 25. — Cantinele-restau
rant pot servi și creșele, cămi
nele de copii, staționarele, in

președintele Uniunii Naționale 
a Cooperativelor Agricole de 
Producție, Gheorghe Călin, 
prim-vicepreședinte al Consiliu 
lui popular județean Ilfov, și 
Dumitru D. Petrescu, prim-vice- 
președinle ol Consiliului popu
lar județean Argeș.

In codrul discuției pe oiticofc, 
moi mulți deputați au făcut 
propuneri pentru îmbunătățirea 
proiectului de lege.

Cu amendamentele apiobote, 
Mareo Adunare Noționclă o 
adoptat Legea privind organi
zarea și dezvoltarea activități
lor industriale de prelucrare a 
produselor agricole, construcții 
ș» prestări de servicii m unită
țile apmțtnind consiliilor popu
lare, cooperației agricole, meș
teșugărești și de consum.

In ședinlo de după-omioză. 
Io punctul următor ol ordinii 
de ii, deputatul lesif Banc, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul agriculturii, 
industriei alimentara, silvicul
turii și o pe tar, o prezentat 
expunere*» ta Proiectul de lege 
pentru erycnaciea. odministra- 
rec ș» fclcsireo pajiștilor, lotu

tentatele pentru elevii școlilor 
prcf€ei<yna.'e sau ucenic Li fntre- 
prinderitai' ai căs-or salariați iau 
masa Ia cantina-restaurant, în 
condițiile de hrană . prevăzute 
«Ie reglementările îd vigoart, 
deeontfnd eu întreprinderile r«- 
peeWve prețul de cost total al 
meselor servite, fără beneficii.

ART. 28. — Salarizarea perso
najului cdntineior-re&tflwant se 
face potrivit regfemenfărtldF In 
vigoare.

Plata salariilor personalului 
canfecIor-rMtaursnt se face din 
încasările realizate.

AHT. 27. — Activitatea eco
nomică a cantînelor-Festsui’ani 
și a unităților aeeatora, gestio
narea valorilor materiale și bă
nești, precum și respectarea re
gulilor generale de comerț în 
aceste unități, se verifică de 
către organele de contrei și 
inspecție, potrivit reglementă
rilor legale eu privire la com
petența și atribuțiile acestora 
în unitățile comerciale.

CAPITOLUL III

Dispoziții finale
ART. 28. — Cantinele exis

tente și cantinele-restaurant, ca
re funcționează pe lîngă orga
nizațiile socialiste de stat din 
localitățile în care aproviziona
rea populației se realizează prin 
unitățile comerțului de stat trec 
în subordinea organizațiilor co
merciale sau direcțiilor corner* 
ciale, după caz, conform art. 
2, iar obiectele de inventar a- 
flate în folosința lor se trans
feră acestora fără plată.

Totodată, se predau și indi
catorii de plan economico-finan- 
ciari și de muncă și salarii. 
Personalul operativ și tehnico^ 
administrativ afectat activității 
cantinelor-restaurant se trans
feră în interes de serviciu.

ART. 29. — Rămîn în suboi'- 
dinea întreprinderilor, desfășu- 
rîndu-și activitatea în condițiile 
prezentei legi, cantinele pentru 
salariații întreprinderilor agri
cole de stat și ai întreprin
derilor pentru mecanizarea a- 
gribulturii, cantinele care func
ționează pe lîngă șantierele de 
construcții-montaj și exploată
rile forestiere, precum și altele 
situate în locuri izolate.

In cazul în care condițiile lo
cale permit, comitetele execu
tive ale consiliilor populare pot 
lua măsuri și pentru preluarea 
acestora.

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

a) popotele personalului uni
tăților Ministerului Forțelor Ar
mate, Ministerului facerilor 
Interne și Consiliului Securită
ții Statului;

b) cantinele școlare de uriee 
fel, inclusiv cele studențești, 
precum și cele ale spitalelor, 
creșelor și căminelor de copii. 
Salariații unităților respective 
pot lua masa la aceste cantine, 
nefiind obligatorie înființarea și 

rilor zootehnice și semincere, 
precum și o stațiunilor comu
nale de monto.

Raportul comisiilor perma- 
mente alo Morii Adunări Na
ționale la ocest proiect de le
ge a fost prezentat de depu
tatul Dumitru Coliu, președin
tele Comisiei pentru agricultu
ră și silvicurtură.

La discuții ou luot cuvintul 
deputății Adalbert Crișan, prim- 
secretar ol Comitetului jude
țean Bistrița Năsoud ol P.C.R., 
președintele Consiliului popular 
județeon. Cec Hm Dițescu, in
giner agronom lo Cooperative 
agricolă de producție din co
muna Molul cu Flori, județul 
Drmbovfțo, Icon Moldet, vice
președinte al Consiliului popu
lar județean Coroș-Scverin, 
Mircea Opreau, rectorul Uni
versității din Croîovo și Mihai 
Ubornyr, prim-secretor of Co
mitetului municipol Odorheiul 
Securest cl P.C.R., președinte
le Consiliului pepuler munici
pal.

Proiectul de lege o fost su
pus opoi discuției pe articole, 
io codrul căreia mor mulți de-

organizarea unei eanline-restau- 
rant tfktinete. asenieneâ ce
zuri, plata preparatelor c®»u- 
mate sr face în condițiile pre
zente» legi.

Organizarea -și funcționarea 
cantinelor menționate în pre
zentul articol se foc potrivit 
instrucțiunilor emise de orga
nele centrale interesate, adap
tate prevederilor prezentei legi.

.ART. 31. — Se reeeinandă 
Vnnvyi Centrale a Cooperati
velor de Consum, Uniunii Cen- . 
trate a Cooperativelor Mește- . 
țugărești, Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Pro
ducție ți celorlalte organizații 
obștești, să ia măsuri pentru 
aplicarea în mod corespunzător 
a prevederilor prezentei legi.

ART. 32. — Se recomandă 
Uniunii Centrale a Cooperati
velor de Consum să ia măsuri 
pentev preluare» cantinelor e- 
xistente — în localitățile în ca
re aprovizionarea populației se 
realizează prin unitățile din sis
temul său — și pentru orga
nizarea lor în condițiile pre
zentei legi. In asemenea cazuri, 
obiectele de inventar ale can
tinelor trec în folosință gra
tuită la organizațiile coopera
ției de consum în subordinea

Cuvintul deputatului
Vasile Ciriperu

Muncitorii mineri, maiștrii, 
inginerii, toți salariații din Va
lea Jiului apreciază măsurile 
prevăzute în proiectul de lege 
privind cantinele-restaurant ca 
o nouă dovadă a grijii și preo
cupării constante a partidului 
și statului nostru socialist pen
tru ridicarea continuă a nive
lului de viață al oamenildr 
muncii, pentru asigurarea unor 
condiții tot mai bune de mun
că în toate sectoarele de ac
tivitate.

Pe lîngă exploatările miniere 
din Valea Jiului funcționează 
In prezent opt cantine, care 
servesc, la prețuri accesibile, 
micul dejun, masa de prînz și 
seara pentru mineri din cele 
trei sclâmburi.

Minerii din Valea Jiului 
sînt interesați în consolidarea 
acestei categorii de unități și 
în dezvoltarea lor în continuare. 
Pentru aceasta considerăm că 

puloți ou locut propuneri pen
tru îmbunătățirea proiectului.

Cu amendamentele aprobate 
de deputați, Mareo Adunare 
Noționolă a adoptat, prin 
vot secret. Legea pentru orga
nizarea, administrarea și folosi
rea pajiștilor, loturilor zooteh
nice și semincere, precum și a 
stațiunilor comunale de montă.

' Lo ultimul punct de pe ordi
nea de zi, ministrul comerțului 
interior, Nicolae Bozdog, o pre
zentat expunerea lo Proiec
tul de lege privind cantinele- 
restaurant pentru solorioți. De
putatul Dumitra Halalio, pre
ședintele Comisiei pentru con
siliile populare și administrația 
de stol, o expus raportul co
misiilor permanente ole Morii 
Adunări Naționale lo acest 
proiect de lege.

Lo discuții ou fuot cuvintul 
depzrtoțir Nrcofae Morar», pre
ședintele Uniunii sindicatelor 
din întreprinderile Industriei 
metalurgice și construcțiilor de 
moșrni. Dumitru Stan, muneî- 
toF ta Uzinele „Grivîțo Roșie" 
din București, Elisabeto Mo zio r- 
jafr, muncîfoore ta Fabrica de

cărora vor Funcționa cnntirrele- 
reatourant.

De asemenea, se recomandă 
Uniunii Centrale a Cooperati
velor de Consum să organizeze 
noi «xHjtioe-Festaurant potrivit 
prevederilor prezentei legi în 
localitățile în care aproviziona
rea populației se realizează prin 
unitățile din sistemul său.

ART. 3.3. — Vînzărite reali
zate prin cantinele-restaurant 
ecre se preiau de către comi
tetele executive ale Consiliilor 
popuiore ?î Uniunea Centrală

Cooperativelor de Consum se 
includ" în planul vânzărilor eu 
amănuntul și în sarcina de în
casări în numerar ale acestora, 
potrivit regiemen tarilor în vi
goare.

ART. 34. — Comitetul de 
Stat al Planificării și Ministe
rul Finanțelor sînt autorizate 
să modifice în mod corespun
zător indicatorii de plan eco
nomic, muncă și salarii și fi
nanciar ai ministerelor, celor
lalte organe centrale, consili
ilor populare județene și al 
municipiului București, cu in
fluențele rezultate din aplicarea 
prevederilor prezentei legi. în 
baza protocoalelor încheiate de 
ministere și celelalte organe 
centrale și locale interesate, în 

este foarte bine venită preve
derea articolului 7 din proiec
tul de lege, pe baza căreia re
prezentanții salariaților care 
servesc masa la cantină vor 
face parte din comitetul de 
conducere al acestor unități și, 
deci, vor participa direct și cu 
un cuvînt hotărîtor în stabi
lirea măsurilor necesare.

Apreciem răspunderile ce-I 
revin prin lege Ministerului 
Comerțului Interior pentru a- 
provizionarea cantinelor cu 
mărfuri agroalimentare și pre
gătirea cadrelor, însă atragem 
atenția că trebuie luate toate 
măsurile pentru a preveni ten
dințele de a transforma canti
ne le-restaurant în unități de 
alimentație publică, care prin 
desfacerea unor produse cum 
sînt băuturile alcoolice să le 
abată de la rolul social pen
tru care sînt create. 

încălțăminte „Crișul" din Ora
dea, Gheorghe Alecu, prim-se
cretor al Comitetului municipal 
- Ploiești ol P.C.R., președinte
le Consiliului popular muni
cipal, Maria Diaconu, preșe
dinta Comitetului sindicalului 
de lo întreprinderea „Docio" 
din Capitola, Vasile Ciriperu, 
diicctor tehnic in Centrata 
cărbunelui Petroșani, și Con
stantin Horobet, prim-secretor 
al Comitetului județeon - Va
slui al U.T.C.

Proiectul de lege a fost dis
cutat apoi pe orficote, făcindu- 
se cu acest prilej propuneri 
pentru îmbunătățirea fui.

Cu omendamentele oprobate. 
Mareo Adunore Noționolă o 
odoptet prin vot secret- Legea 
plivind cantinele-restaurant pen
tru solorioți.

Setno. lucrările s-au înche
iat. viitoarea ședință plenară 
o sesiunii o șasea o celei de-a 
VLo legislaturi o Mării Adu
nări Moționale urmind să fie 
enunțată din timp'.

(Agerpres)

14,00 Drsrhidcreo rmisrUnii. 
Tenis de rimp : Româ
nia — Olanda in carfrul 
„Cupei Davis". Primele 
două meciuri de simplu. 
Transmisiune directă «Ic 
Fa Arena Progresul.

17,00 Tdeșcoaiă — ciclul «le 
emrsiuni-lcctii pentru e- 
xamenele de admitere. 
Limba română — gra
matică — Elemente «le 
sintaxă. Hinlogie — Ul-

r.mita indicatorilor de plan și 
bugete aprobați pe anul 1971.

ART. 35. — In funeție de 
speeifteul și complexitatea ean- 
ijBoIor-FestauFîmt, comitetul de 
condueere al acestora elaborea
ză proiectul regulamentului de 
organizare și funcționare a ean- 
tinei-reitaurent și îl supune a- 
probării adunării generale a sa- 
Iariețitor.

ART. 36. — Hotărârea Con
siliului de Miniijlri nr. I 375/1953 
peateu aprobarea regulamentu
lui de organizare și funcționa
re a cantinelor, cu modifică
rile ulterioare, Hotărîrea Con
siliului de Miniștri nr. 56/1955 
privind prețul meselor la can
tină, pct. 6 din Hotărirca Con
siliului de Miniștri nr. 2579/1956 
privind modificarea și comple
tarea unor hotărîri ale Consi
liului de Miniștri. Hotărirca 
Consiliului de Miniștri nr. 
727/1959 privind înființarea și 
organizarea de restaurante-can- 
tină de către Comitetul exceu- 
tiv al Consiliului popular al 
municipiului București, Hotări
rca Consiliului de Miniștri nr. 
1 273/1959 privind acoperirea 
cheltuielilor cantinelor pentru 
salariați, precum și orice alte 
dispoziții contrare prezentei legi, 
se abrogă.

Dotarea actualelor cantine cu 
linii de autoservire va permite 
creșterea capacității de servi
re. crearea unor posibilități de 
a satisface și solicitările altor 
categorii de consumatori, cum 
sînt membrii de familie ai sa
lariaților și pensionarilor.

Subliniind importanța ari 3 
din proiectul de lege care pre
vede posibilitatea organizări de 
gospodării anexe, vorbitorul a 
subliniat experiența valoroasă 
a unei cantine din Lupeni, 
care folosind și resturile de Ia 
mese la creșterea porcilor în. 
gospodăria proprie a realizat 
un preț de cost Ia carne care 
nu depășește 5 !ei/kg. De ase
menea vorbitorul s-a referit 
la sprijinul pentru dezvoltarea 
acestor gospodării din partea 
consiliilor populare în ce pri
vește repartizarea spre folo
sință a spațiilor necesare.

VINERI 30 ATRILIE

fraslrutitira celulei.
18,00 Căminul.
18.40 Lumea copiilor, 
19.05 Tragerea Loto.

OOf <|o seri — emisiu- 
c pentro cei mici. 

1940 Telejurnalul de seară. 
20,00 50 «Ic ani în 50 «le c- 

vocări.
20.20 „Crntec «le mai . Montaj 

liric.
20,30 In această tară, comu

niștii (IFI). Vara fierbin
te — film documentar 
de nuintaj realizat de 
Paul Anghel.

21,50 Concert de muzică popu
lară susținut de ansam
blul „Cioeirlia"

22.20 imagini din Olanda.
22.40 Telejurnalul de noapte.

Sport

0. C. L. PRODUSE 
INDUSTRIALE PETROȘANI 

anunță orarul de funcționare a 
magazinelor în perioada 
30 aprilie — 7 mai 1971

Vineri, 30 aprilie 7,30—13 1G—20
In zilele de 1 și 2 mai, magazinele vor fi închise, iar 

în zilele de 3, 4 și 5 mai — program normal.
Joi 6 mai 7,30—13 16—20
Vineri 7 mai 7,30—13 16—20

0. C. L. Alimentara 
Petroșani

anunță orarul de funcționare a ma
gazinelor din sectorul alimentar în 

perioada 30 aprilie — 2 mai 1971
Vineri, 30 aprilie : Toate unitățile pe un singur schimb, 

inclusiv centrele de piine și lapte vor prelungi orarul de 
vînzare cu 2 ore — o oră dimineața și o oră după-amiază.

In ziua de 30 aprilie, centrele de carne vor funcționa 
fără întrerupere între orele 6—21.

Sîmbătă. 1 Mai vor ft deschise toate magazinele spe
cializate in vinzarea produselor dc panificație și produselor 
lactate, cu program duminical

Duminică. 2 mai vor fi deschise, cu program duminical, 
toate unitățile de produse de panificație, produse de lapte 
și carne.

Pe localități vor funcționa următoarele magazine ali
mentare de serviciu, cu program duminical :

Lonea — magazinul nr. 150.
Petrila — magazinul nr. 42. 
Petroșani — magazinele nr. 18, 5. 8. 22.
Anrnoasa — magazinul nr. 39. 
Vulcan — magazinele nr. 43, 44, 58. 
Lupeni — magazinele nr. 62, 61, 28. 
Uricani — magazinul nr. 79.

G DUMINICA 2 MAI

9,09 Matineu duminical pen
tru capii.

10,00 Viața satului.
11.30 Succese ale muzicii ro

mânești.
Lucrări de George Enes- 
cu, Paul Constantinescu, 
ton Dumitrescu, Miriam 
Morbe, Wilhelm Berger. 

12,00 De strojă patriei.
12.30 Cintecul zărilor.

Spectacol realizat cu con
cursul Ansamblului „Rap
sodia Română" al U.G S R.

13,45 Duminica sportivă.
Hîpism : Marele premiu 
de Sfeeple-Chase al 
Angliei. - ’nregis’-are de 
la Liverpool.
Tenis de cimp : România 
— Olanda in cadrul „Cu
pei Davis". Ultimele do
uă meciuri de simplu. 
Transmisiune directă de 
la Arena Progresul. 
Fotbal : Politehnica lași - 
Steaua (Divizia națională 
A) - Transmisiune direc
tă de la lași.

17,00 Cinlare Patriei.
Concurs coral interjude- 

țean. Participă corurile 
reprezentative din județe
le Sălaj și Gorj.

18,10 Program de circ.
18,40 Scindura.

O comedie cu Eric Sykes 
și Tomy Cooper.

19,20 1 001 de seri.
T9,30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Reportaj TV.

„Băiatul și Muia".
20.30 Film artistic : Semnul lui 

Zorro - cu Tyrone Power, 
Linda Darnell, Basil Rath
bone.

22,00 Pagini alese din opere 
și operete.

22,35 Telejurnalul de noapte.
22,45 Telesport.

£ LUNI 3 MAI

18,00 Deschiderea emisiunii. 
Scena.

18.30 In intimpinarea semicen
tenarului P.C.R.
Revista economică TV. 

19,00 Partid conștiință trează.
Microontologie a cintecu- 
lui revoluționar și patrio
tic românesc din primii 
ani ai construcției socia
lismului.

19,15 Publicitate.
19,20 1 001 de seri.

19.30 Telejurnalul de seară. 
20,00 50 de ani in 50 de evo

cări.
20.25 Film serial : Cavalerul

Furtună (V).
21.15 Steaua fârâ nume.

Floare din grădină - con
curs pentru tinerii inter
pret! de muzică popu
lară.

22.15 Telejurnalul de noapte.
22.25 Telesport.

• MARȚI 4 MAI

10,00 - 11,00 Teleșcoală.
Limba română, clasa a 
Vlll-a ; Probleme de gra
matică. Fizică, clasa a 
Vlll-a ; Fenomenul de 
inducție electromagneti
că.

18,00 Deschiderea emisiunii.
Afeneu.
Emisiune de actualitate 
muzicală.
Viața și perspectivele mu
zicii românești.

18.30 „Ex-terra ’71".
Emisiune-concurs de con
strucții tehnice pentru pi
onieri și școlari.

19,00 Reflector.

19,15 Publicitate.
19,20 1 001 de seri.
19,30 Telejurnalul de seară.
20,00 50 de ani in 50 de evo

cări.
20,25 Moment poetic.
20,35 In această țară, comu

niștii... (IV).

21,25 Seară de teatru. 
Telerecital - Elvira Go- 
deanu.

22,30 Telejurnalul de noapte.
22,40 Box.

Campionatele naționale 
individuale (sferturi de 
finală). înregistrare de la 
patinoarul ()23 Augiîst".

• MIERCURI 5 MAI

18,00 Deschiderea emisiunii. 
Economie, știință, condu
cere.
Sistemul național de in
formatică și conducere.

PROGRAMUL
PENTRU

SĂPTĂMÎNA
VIITOARE

I
18.20 „E pentru că pe lume 

partidul s-a născut". 
Spectacol muzical-core- 
grafic realizat de Consi
liul Municipal București 
ol Organizației Pionieri
lor.

19,10 Tragerea Pronoexpres.
19.20 1 001 de seri.

19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 50 de ani in 50 de evo

cări.
20.25 Moment poetic.
20.35 „In această țară, comu

niștii...- (V).
21.25 Telecinemateca : Gropițe 

cu Shirley Temple, Frank 
Morgan,

22,55 Telejurnalul de noapte.

• JOI d MAI

18,00 Deschiderea emisiunii.
Emisiune în limba ma
ghiară.

18.30 Selecțiuni din spectaco
lul de gală ol formațiilor 
artistice de amatori.

19.15 Publicitate.
19,20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 50 de ani in 50 de evo

cări.
20.25 Moment poetic.
20,40 România in lume (III). 

Prezența țării noastre in 
viața politică internațio
nală.

21.15 Cintece și dansuri din 
toate regiunile țării.

21.35 Teleglob.
R.D.G. - Halle, orașul 
chimiei,

21,50 Varietăți pe pelicula.
22,15 Telejurnalul de noopte.
22,25 Box : Semifinalele Cam

pionatelor naționale indi
viduale. înregistrare de 
lo patinoarul „23 Au
gust".

• VINERI 7 MAI

10,00 Transmisiune directă de 
la Adunarea festivă con
sacrată sărbătoririi semi
centenarului Partidului 
Comunist Român.

17,00 Deschiderea emisiunii de 
dupo-amiază. 
Teleșcoală.
Ciclul de emisiuni-con- 
sultații pentru examenele 
de admitere.
Literatura română - Te
me romantice in poezia 
lui Mihai Eminescu.
Fizică - Cimpul electric: 
legile curentului electric.

17,40 Bună seara, fete ’ 
Bună seara, băieți I

18,20 1001 de seri.
18,30 Telejurnalul de seară.
19,00 Spectacol de gală pre

zentat cu prilejul sărbăto
ririi semicentenarului par
tidului.

X
20.30 Soarele intilnește Româ

nia. j
21,10 Ecran românesc : Valuri-, l 

le Dunării.
22,45 Telejurnalul de noapte.

• SIMBATA 8 MAI

17,00 Deschiderea emisiunii. 
Emisiune în limba germa
nă. '

18,00 Finala concursului Ocolul j 
țârii in opt luni.
Se vor intilni județele 
Galați, Brăila, Dîmbovi
ța, Timiș și Cluj. i

19,20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Confesiuni : mărturisirile- 

citorva oameni ale căror 
biografii sînt reprezenta
tive pentru saltul spre 
progres și civilizație al 
României socialiste.

20.30 Moment poetic.
20,40 Serenada de primăvară. 

Spectacol muzical-distrac- 
tiv in sunet și lumină.

22,00 Film serial : Incoruptibilii
- „Răsfățatul".

22,50 Telejurnalul de noapte.
23,00 Box : Finalele Campione 

telor naționale individu
ale. Inreqirtrare de I* 
patinoarul „23 August"
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SOFIA 29. — C< 
tul Agerpres. Gh

manifestărilor 
cu prilejul

Comunist Român, 
rul Republicii Socialiste Ro
mânia în Republica Populară 
Bulgaria, Nicolae Blejan. a 
ținut joi o conferință de pre
să in saloanele ambasadei. 
El a vorbit despre însemnă
tatea actului istoric al creă
rii Partidului Comunist Ro
mân, despre lupta dusă de 
poporul român, sub conduce
rea comuniștilor, pentru liber
tate și o viață mai bună, 
subliniind succesele pe care 
Ic-a obținut țara noastră in 
construcția socialistă.

Au participat activiști ai 
C.C. al P.C.B.. reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Ex
terne, ai Comitetului pentru 
relații culturale cu 
tatca, ziariști de 
palele cotidiene 
radioteleviziune, 
presă, precum 

străini

corghc lc-
In * cndrul

aniversării 
Partidului 
atnbasado-

/i

semnificație n acestei aniver
sări pentru poporul nostru, 
angajat in construirea socie
tății socialiste multilateral 
dezvoltate.

BERLIN 29 (Agerpres). — 
La universitatea clin Greif
swald, R. D. Germană, a a- 
rut loc, fn prezența unor 
membri ai ambasadei Repu
blicii Socialiste România la 
Berlin, o intilnirc consacrată 
semicentenarului Partidului 
Comunist Român, la care au 
luat parte studenți și cadre 
didactice

străinS- 
la princi- 

bulgare și 
atașați de 

și corcspon- 
acreditați la

I
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5
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VARȘOVIA 29. — Cores
pondentul Agerpres, Iosif Du- 
mitrașcu, transmite : Cu pri
lejul aniversării semicentena
rului Partidului Comunist Ro
mân, ambasadorul României 
la Varșovia. Tiberiu Petrescu, 
a ținut joi o conferință 
de presă. Au participat acti
viști ai C.C. al P.M.U.P., re
prezentanți ai Ministerului A- 
facerilor Externe, ziariști.

Ambasadorul român a vor
bit despre principalele mo
mente ale luptei și activită
ții Partidului Comunist Ro
mân in cei 50 de ani de e- 
xistență și a relevat înalta

PRAGA _ — Corespoiv-
dentul Agerpres. Constantin 
Prisăcaru, transmite : I.a Am
basada Republicii Socialiste 
România din Praga a avut 
loc joi o conferință consa
crată semicentenarului Parti
dului Comunist Român. Au 
participat reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Ex
terne al R. S. Cehoslovace, 
precum și reprezentanți ai 
presei centrale, radioului și 
televiziunii.

Ambasadorul României la 
Praga, Ion Obradovici, a evi
dențiat ' ’ ' ’
viața 
creării 
nist și _ . .
etape ale luptei și activității 
P.C.R. pentru realizarea eli
berării naționale și sociale a 
poporului nostru. Vorbitorul 
a înfățișat apoi succesele do
bândite de țara noastră în 
edificarea societății socialiste, 
precum și politica externă a 
României socialiste consacrate 
cauzei socialismului și păcii 
în lume, prieteniei și cola
borării intre popoare.

importanța istorică In 
poporului român a 
partidului său comu- 
a relevat principalele
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Rezultatele
scrutinului

Sarcina 
cea mai 
urgentă 
a Indiei

HAGA 29 (Agerpres). — A- 
legerile parlamentare din Olan- 
'âa. desfășurate miercuri, s-au 
soldat cu un eșec al coaliției 
guvernamentale. Potrivit rezul
tatelor oficiale date publicită
ții la Haga, cele patru partide 
de coaliție au înregistrat pier
deri. ele dispunînd acum de 
un total de 74 de mandate din 
cele 150 ale Camerei Inferioare 
a statelor generale (Parlament), 
față de 85 cîte dețineau îna
inte.

Pe de altă parte, rezultatele 
scrutinului confirmă un succes 
al formațiunilor de stînga. Ast
fel. Partidul Muncii (socialist) 
a obținut 39 de mandate (cu 
5 mai multe decît în alegerile 
precedente), el devenind cea 
mai puternică formațiune poli
tică din Olanda. De asemenea, 
Partidul comunist a obținut un 
mandat în plus, dispunînd acum 
de 6 locuri în Camera Infe
rioară. Cîștiguri au înregistrat 
și „Democrații 66“ (radical-mo- 
deroi.îi și „Democrații 70“. for
mațiune nouă în scena politică 
olandeză. Celelalte mandate au 
revenit partidelor de centru și 
de dreapta, care. în general, au 
înregistrat pierderi.

La Haga se consideră că re
zultatele alegerilor au creat o 
oarecare incertitudine pe scena 
politică naționala. După cum au 
declarat liderii mai multor par
tide politice în cadrul unor in
terviuri televizate, ar putea să 
treacă luni de zile pînă la al
cătuirea unei noi coaliții guver
namentale.

© „Sarcina urgentă a In
diei constă in lichidarea să
răciei și bolilor de pe urma 
cărora suferă încă milioane 
de oameni", a declarat în ca
drul unui miting la Madras 
președintele Indiei, Venkata 
Giri. Rezolvarea cu succes a 
problemelor economice ale ță
rii, a spus el, necesită unirea 
eforturilor întregului popor 
indian.

Conferința de presă
ținută de Amilcar Cabrai la Alger

a

VIETNAMUL DE SUD

Atacuri
succesive

ale forțelor

29

ȘI

anunțat că, 
miliția

militari ameri- 
în apropierea 
fost evacuați.
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.INDUSTRIALIZAREA
PROMOVAREA 

SCHIMBURILOR'

MARI CALAMITATI NATURALE 
IN BRAZILIA

ALGER 29. — Coresponden
tul Agerpres, Constantin Benga, 
transmite ! Secretarul general 
al Partidului African al Inde
pendenței Guyncei și Insulelor 
Capului Verde (PAIGC), Amil
car Cabrai, a ținut, în capi
tala Algeriei, o conferință dc 
presă. El a subliniat că for
țele patriotice asigură în re
giunile eliberate din Guineea 
(Bissau) asistență sanitară, con
diții pentru învățămînt și des
fășurarea comerțului pentru 
populația locală. După ce a a- 
rătat că armata de eliberare se 
află într-un stadiu de organi
zare superior, secretarul genc-

ral al I’AIGC 
în regiunile eliberate, 
populară a fost transformată în 
„forță armată locală cu atri- 
buțiuni tactice".

„Ne pregătim, a declarat A- 
milcar Cabrai, pentru organi
zarea de alegeri în vederea 
constituirii primei Adunări Na
ționale din istoria poporului 
nostru, eveniment ce va juca 
un rol foarte important în con
struirea și consolidarea noului 
stat independent". Vorbitorul a 
menționat că poporul guineean 
este ferm hotărît să lichideze 
prezența colonialiștilor portu
ghezi de pe teritoriul său.

Făcînd un succint bilanț al 
succeselor înregistrate pe plan 
militar, secretarul general al 
PAIGC a arătat că, în cursul 
anului 1970, au fost lansate 675 
dc atacuri împotriva unor punc
te întărite portugheze, 28 dc 
atacuri asupra porturilor și ae
roporturilor și au fost organi
zate 133 dc ambuscade. Armata 
portugheză a pierdut în această 
perioadă 1 518 soldați și ofițeri, 
85 de vehicule militare, 4 a- 
vioane și 4 elicoptere. De ase
menea, au fost capturați nu
meroși prizonieri din rîndul ar
matei colonialiste.

© Ambasadorul Republicii 
Socialiste România in Nigeria, 
Gheorghc lason, a fost primit 
la 29 aprilie de șeful statului 
nigerian, generalul Yakubu 
Gowon, In cadrul întrevede
rii, desfășurată intr-o at
mosferă cordială, au fost abor
date probleme privind dez
voltarea relațiilor dintre cele 
două țări.

Alcxci Kosîghin, preșe
dintele Consiliului dc 
niștrl al U.R.S.S., l-a 
mit joi la Kremlin

Președintele Franței, Georges Pompidou, 
a vizitat pavilionul românesc din cadrul 

Tirgului internațional de la Paris
PARIS 29. — Corespondentul 

Agerpres, Paul Diaconescu, 
transmite i Președintele Fran
ței, Georges Pompidou, a vizi
tat joi Tirgul internațional din 
Paris, la care participă și țara 
noastră.

La intrarea în pavilionul ro
mânesc, președintele Georges 
Pompidou a fost întâmpinat de 
Constantin Flitan, ambasadorul 
țării noastre la Paris, Barbu 
Rădulescu, directorul pavilionu
lui, Nicolae Murgu, șeful Agen
ției economice române.

După ce s-a oprit îndelung

în fața standurilor, președintele 
Pompidou a felicitat pe orga
nizatorii pavilionului, făcînd a- 
precieri elogioase cu privire la 
calitatea exponatelor și la sti
lul original de prezentare. In- 
treținîndu-se pe larg cu amba
sadorul României la Paris, pre
ședintele Pompidou a afirmat 
că acordă o mare importanță 
dezvoltării în continuare a re
lațiilor franco-române; președin
tele Franței a transmis pre
ședintelui Nicolad Ceaușescu 
urări de prietenie și cordiali
tate.

Mi- 
prl- 

pe 
Nguyen Duy Trinh, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului celor ce muncesc 
din Vietnam, vicepremier și 
ministru al afacerilor ex
terne al R.D. Vietnam, in
formează agenția TASS. Cu 
acest prilej, s-a făcut un 
schimb de păreri într-o serie 
de probleme internaționale, 
inclusiv situația din Indochi
na, precum și în [ 
privind dezvoltarea 
rării dintre U.R.S.S. 
Vietnam.

• In capitala egipteană a 
avut loc miercuri scară a 
doua runda a convorbirilor 
dintre ministrul de externe 
al R.A.U., Mahmud Riad, și 
omologul său libanez, Khalil 
Abu Hamad. Cei doi miniș
tri de externe au abordat, în 
special, probleme legate de 
apropiata vizită la Cairo, și, 
respectiv, la Beirut, a secre
tarului de stat american, Wil
liam Rogers. Au fost exami
nate și alte aspecte ale si
tuației din Orientul Apropiat.

probleme 
i colabo- 
. și R.D.

anunță 
loc

LIMA 29 (Agerpres). — 'In 
sala Bibliotecii naționale din 
Lima, s-a deschis expoziția 
de carte românească, organi
zată sub auspiciile Ministe
rului Afacerilor Externe al 
Republicii Peru.

A fost prezentată o selec
ție de cărți din toate dome
niile activității editoriale. La 
deschidere au participat ofi
cialități peruane, șefi de o- 
ficii diplomatice și alți mem
bri ai corpului diplomatic, 
oameni de știință, cadre di
dactice, ziariști, . numeroși 
studenți.

Inaugurarea 
românești" la

VIENA 29. — Corespondentul 
Agerpres, Petre Stăncescu, trans
mite : In străvechiul oraș aus
triac Steyr s-a deschis mier
curi o „Săptămînă românească" 
prin inaugurarea unei expozi
ții dedicată țării noastre.

Expoziția prezintă momente 
din luptele revoluționare ale oa
menilor muncii din România, 
inițiate și conduse de Partidul 
Comunist Român.

Un alt sector al expoziției 
prezintă frumuseți ale peisaju
lui românesc, locuri de odihnă

„Să plămînsi 
Steyr, Austria
și agrement, obiecte de arti
zanat.

In cuvîntul său, primarul o- 
rașului Steyr, Josef Fellinger, 
a exprimat satisfacția de a găz
dui aceste manifestări, care con
tribuie la o mai bună cunoaș
tere între popoarele austriac și 
român.

Cu același prilej, ambasado
rul României la Viena, Dumi
tru Aninoiu, a menționat do
rința comună de a promovd; 
pe mai departe, tradiționalei^ 
relații de prietenie dintre cele 
două țări.

patriotice
SAIGON 29 (Agerpres). — 

Detașamentele Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de sud au 
lansat, în ultimele patru zile, 
atacuri succesive asupra pozi
țiilor trupelor americano-saigo- 
neze, depozitelor de carburanți 
și a bazelor aeriene ale aces
tora, relatează corespondentul 
militar al agenției U.P.I. Un 
puternic atac cu rachete și mor- 
ticre dirijat împotriva comple
xului militar american de la 
Da Nang a provocat incendie
rea a 681 000 litri de combus
tibil. Sute de 
câni, cantonați 
depozitului, au 
Pe de altă parte, Un purtător 
militar de cuvînt al regimului 
Thieu-Ky a recunoscut că, în 
cursul unui atac lansat asupra 
pozițiilor saigoneze, în apropie
rea orașului Qui Nhon, deta
șamentele forțelor patriotice au 
distrus peste 700 de tone de 
bombe și alte tipuri de arma
ment și că mai multe zeci de 
soldați ai regimului au fost scoși 
din luptă.

Corespondenții de presă aflați 
la Saigon informează că unită
țile Guvernului Revoluționar 
Provizoriu au atacat dispoziti
vele militare americano-saigone- 
ze și în zonele Pleiku și Cam 
Ranh — cea mai mare bază 
militară americană amplasată în 
regiunea de coastă a Vietnamu
lui de sud. In regiunile sep
tentrionale ale Vietnamului de 
sud artileria F.N.E. a doborît 
două elicoptere americane aflate 
în misiune.

Agenția PAP 
că, la 28 aprilie, a avut 
la Varșovia ședința Comisi
ei Seimului pentru problemele 
apărării naționale a R.P. Polo
ne. Comisia a satisfăcut ce
rerea deputatului Seimului, 
E. Gierek, prim-sccretar al 
C.C. al P.M.U.P., și l.-*a elibe
rat din funcția do președin
te al Comisiei. La propunerea 
lui E. Gierek, președinte al 
Comisiei a fost ales deputa
tul E. Babiuch.

@ Fostul premier britanic 
Harold Wilson, liderul opozi
ției laburiste, a sosit la New 
York pentru o vizită de o 
săptămînă în S.U.A., în cursul 
căreia urmează să se întîl- 
nească cu președintele Ri
chard Nixon și alte oficiali
tăți americane.

© Un comunicat 'oficial al 
guvernului Ceylonului, anun
ță că, în ultimele tre

întrunit sub conducerea 
președintelui Anwar Sadat, 
Comitetul Central al Uniu
nii Socialiste Arabe a apro
bat joi, după două zile de 
dezbateri, declarația de con
stituire a Federației Republi
cilor Arabe, semnată la Ben
ghazi de șefii de stat ai 
R.A.U., Libiei și Sudanului, 
relatează agenția M.E.N.

numeroase persoane care au 
participat la acțiunile anti
guvernamentale din diferite 
regiuni ale țării s-au pre
dat armatei sau forțelor de 
poliție. Din Colombo, agen
țiile de presă, citînd surse 
oficiale ceyloneze, relatează 
că armata și poliția continuă 
„operațiunile de curățire a 
punctelor de rezistență", în
deosebi în regiunea Kegalla, 
la 8C km nord-est de capitala 
țării.

RABAT 29 (Agerpres). — 
La Casablanca s-a deschis joi 
Tirgul internațional cu tema 
„Industrializarea și promova
rea schimburilor". Agenția 
M.A.P. menționează că tir
gul va contribui la promo
varea, în continuare, a rela
țiilor de cooperare dintre ța- 
ra-gazdă și statele participan
te la această manifestare.

La Tirgul internațional de 
la Casablanca participă și în
treprinderi de comerț exterior 
din Republica Socialistă Ro
mânia.

îN URMA
VIRTEJURILOR

NEW YORK 29 (Agerpres). 
- Trei tornades - vîrtejuri de 
aer foarte puternice - au stră
bătut miercuri noaptea por
țiuni din statele Kentucky, II- 
lionis și Tennessee, lăsind in 
urma lor 12 morți, sute de ră
niți și pagube materiale in va
loare de milioane de dolari. 
Forța virtejurilor a fost atit 
de puternică incit au putut fi 
văzute automobile agățate in 
copaci.

© La Paris a sosit o de
legație ungară, condusă de 
Matyas Timar, vicepreședinte 
al Guvernului Revoluționar 
Muncitoresc-Țărănesc Ungar, 
care, la invitația lui Valery 
Giscard d'Estaing, ministrul 
economiei și al finanțelor, 
face o vizită în Franța. La 
sosire, M. Timar a declarat 
ziariștilor că principalul scop 
al vizitei îl constituie adîn- 
circa relațiilor ungaro-fran- 
ccze, în primul rînd consoli
darea legăturilor economice 
dintre cele două țări.

• Un fost sergent în uni- 
-tățile militare americane tri
mise în Vietnamul de sud 
D. Notley a declarat, în ca- . 
drul audierilor organizate de ) 
un grup de membri ai Came- ( 
rei Reprezentanților a S.U.A., i 
că la 18 aprilie 1969 peste ’ 
30 de femei și copii din loca- ] 
litatea sud-vietnameză Tru- 
ong Khanh, provincia Kuang ' 
Ngai, au fost asasinați, ca 
represalii pentru moartea 
unui soldat american. Notley 
a precizat că militarii n-au 
fost în nici un fel provocați 
de victime. 1® Printr-un decret al . 
Prezidiului Adunării Popu- ț 
lare a R.P. Bulgaria, anunță i 
agenția BTA, T.îep-znr Avra- . 
mov a fost 
funcțiile de

Lîcezar Avra- / 
eliberat din I 
vicepreședinte

al Consiliului de Miniștri și l 
ministru al comerțului exte- J 
rior. ]

Ministru al comerțului ex- | 
terior al R.P. Bulgaria a fost i 
numit Ivan Nedev, care ocu- / 
pa postul de prim-locțiitor al i 
ministrului comerțului exte- | 
rior. t

ALAN SHEPARD PROPUS | 
PENTRU AVANSARE ■ 

LA GRADUL DE AMIRAL | 

WASHINGTON 29 (Agerpres). | 
larina americană a anunțat | 
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că drogurile se folo- | 
ii frecvent decit țigă- | 

lestecat". ■ 
generea- I 
raportul |

Marina ___ __  _ ____
că astronautul Alan Shepard, 
care are gradul de căpitan de 
rangul I, a fost propus pen
tru avansare la gradul de ami
ral. Propunerea a fost aproba
tă de președintele Nixon și ea 
urmează să fie confirmată de 
Senat. Shepard va deveni astfel 
primul astronaut american cu 
gradul de amiral. Alan Shepard 
este,’ de asemenea, primul a- 
merican lansat in spațiu, in 
1961, cind a efectuat un zbor 
suborbital. El a fost și coman
dantul ultimei misiuni selenare 
„Apollo-14".

RIO DE JANEIRO 29 (Ager
pres). — Peste 140 de persoane 
au pierit in Brazilia in ultimele 
zile, din cauza calamităților 
naturale. Asupra unor vaste le
giuni din sudul țării s-a abătut 
un val de aer rece. In statul 
Sao Paulo o serie de persoane 
și-au pierdut viața din cauza 
scăderii bruște a temperaturii 
în această regiune cu climă 
aproape tropicală. In centrul 
Braziliei, scăderea temperaturii 
a fost urmată de ploi torenția
le, care au declanșat inundații 
dezastruoase. Statul Bahia, cel 
mai greu lovit de inundații, a 
fost declarat zonă sinistrată. 
Mii de persoane au rămas fără 
locuințe, curentul electric a fost 
întrerupt, școlile și instituțiile 
și-au încetat activitatea, iar 
căile de comunicație au fost 
blocate. Regiuni din sudul sta
tului Parana au fost, de ase
menea, afectate de inundații 
și brumă, care au distrus a- 
proape complet culturile cerea
liere. In bazinul Amazoanelor 
se semnalează inundații de ma
ri proporții.

Un raport al șefului

Sesiunea Comisiei Economice a O.N.U. pentru Europa grupului de observatori
O.N.U. în Orientul A-

Deschiderea oficială 
a campaniei 
electorale 

în Indonezia

SOLDAȚII AMERICANI DIN 
VIETNAM Șl DROGURILE

WASHINGTON 29 (Agerpres).
- Subcomisia Camerei Re

prezentanților pentru probleme
le forțelor armate a dat publi
cității miercuri un raport in ca
re se arată -că peste 60 la su
tă din militarii americani trimiși 
în Vietnam consumă stupefian
te. Raportul, rezultatul unei an
chete întreprinse timp de opt 
luni in Vietnamul de sud, pre
cizează, că drogurile se folo
sesc „mai 
rile și guma de mestecat" 
Printre cauzele care c 
ză această situație, ____
menționează faptul că „recur
gerea la droguri reprezintă doar 
un pas mic spre o e 
temporară din

evadare I 
realitate". “

AURULUI I

e Intervenții românești
GENEVA 29 (Agerpres). 

Lucrările celei de-a 26-a 
siuni a Comisiei Economice 
O.N.U. pentru Europa au in
trat în faza finală.

In cadrul dezbaterilor pe te
ma
luat cuvîntul delegatul român. 
Constantin Georgescu, care a 
arătat că România militează 
pentru lărgirea cooperării in
dustriale cu toate țările, indi
ferent de sistemul lor social- 
economic, pe baza principiilor 
universal valabile ale respec
tării suveranității și indepen
denței naționale, neamestecului 
In treburile interne, egalității în 
drepturi și avantajului reci
proc. Expunînd preocupările 
actuale ale țării noastre pen
tru extinderea cooperării eco
nomice cu alte state, el a men
ționat acordurile de cooperare 
.Internaționale încheiate într-o 
serie de ramuri și domenii im
portante, cum sînt industria 
energetică, producția de nave, 
mașini-unelte, autoturisme și 
avioane, industria chimică, 
minieră, petrolieră, realizarea 
unor sisteme de irigații. Vorbi
torul a declarat i rezultatele 
«obținute pînă în prezent, ca și 
contactele și discuțiile dintre

se-

cooperării industriale, a

întreprinderile românești cu 
diferite organizații și firme 
străine atestă că sînt perspec
tive favorabile pentru dezvol
tarea în continuare a cooperă
rii industriale între România și 
țările membre ale Comisiei 
Economice O.N.U. pentru Eu
ropa, ceea ce va contribui, fără 
îndoială la creșterea și diver
sificarea schimburilor comer
ciale reciproce.

Reprezentantul român s-a de
clarat în favoarea propunerii 
secretarului executiv al Comi
siei vizînd însărcinarea Comi
tetului pentru dezvoltarea co
merțului cu examinarea unor 
noi măsuri pe care guvernele 
ar putea să le ia pentru încu
rajarea cooperării industriale, 
pe baze reciproc avantajoase.

In cadrul dezbaterilor pe 
marginea măsurilor ce urmea
ză a fi luate pentru a marca, 
£n 1972, cea de-a 25-a aniver
sare a Comisiei Economice a 
O.N.U. pentru Europa, a luat 
cuvîntul reprezentantul țării 
noastre, Nicolae Dinu. El a 
arătat că acest eveniment tre
buie să constituie un moment 
de bilanț și de trecere în re
vistă a direcțiilor principale 
spre care urmează să fie orien
tate acțiunile viitoare, o rea-

firmarc solemnă a sprijinului 
statelor europene față de acest 
instrument de cooperare inter- 
europeană care este Comisia 
Economică pentru Europa. De
legatul țării noastre a propus 
includerea în acest program 
a unor măsuri, printre care : 
organizarea la începutul celei 
de-a 27-a sesiuni a comisiei, 
a unei reuniuni comemorative, 
la nivel ministerial ; elaborarea 
de către Secretariat a unui ra
port în care să fie examinate

necesitățile și posibilitățile de 
cooperare economică; intensi
ficarea, din partea organisme
lor subsidiare ale comisiei, a 
eforturilor pentru promovarea 
și consolidarea cooperării mul
tilaterale între țările europene.

Adoptarea, la sesiunea în 
curs, a unor recomandări în 
acest sens — a relevat dele
gatul român — ar fi de natu
ră să confere viitoarei sesiuni 
jubiliare caracterul unui am
plu dialog constructiv.

• Cuvîntul secretarului 
general al O.N.U., U Thant

pentru a-și extinde relațiile 
economice, în condițiile unor 
sisteme politice deosebite, „re
flectă o realitate nouă a lumii 
contemporane". U Thant s-a 
pronunțat pentru o intensificare 
a cooperării economice intereu- 
ropene și pentru o mai mare 
liberalizare a comerțului între 
țările membre ale Comisiei E- 
conomice O.N.U. pentru Europa.

Amintind că „suma enormă 
de 200 miliarde dolari este 
consacrată anual armamente
lor", U Thant a declarat că 
omenirea are „cea mai mare 
nevoie de opiniile, hotărîrea, 
aptitudinile și cunoștințele sa- 
vanților, tehnicienilor, 
miștilor și sociologilor 
pa buna gestiune să
asupra risipei, raționalul asu
pra absurdului și unitatea asu
pra diviziunii".

Secretarul general al O.N.U. 
și-a exprimat speranța că, în 

în concep- 
țăriloc

propiat, generalul En-
sio Siilasvuo, despre si
tuația de pe linia de

încetare a focului

GENEVA 29 (Agerpres). — 
In ședința de miercuri a Co
misiei economice pentru Eu
ropa a luat cuvîntul secreta
rul general al O.N.U., U Thant, 
care s-a referit pe larg la pro
blemele cooperării economice 
și politice între țările europe
ne. „Orizontul se luminează și 
relațiile politice dintre țările 
Comisiei Economice pentru E- 
uropa, avînd sisteme diferite se 
îmbunătățesc" — a spus U Thant. 
Vorbitorul a exprimat speran
ța că „această tendință poziti
vă va continua și va da rezul
tate bune. Sperăm, de aseme
nea — a continuat el — că

Organizația 
va deveni, 
ganizația universală care tre
buie să fie, pentru a putea să 
acționeze în mod eficace în 
serviciul păcii, dreptății și pro
gresului". U Thant a relevat 
„eforturile serioase ce se depun 
în Europa pentru a se găsi 
soluții unui număr dc proble
me esențiale de politică și secu
ritate care sînt de bun augur 
pentru pacea mondială".

Referindu-se la aspectele eco
nomice ale cooperării europe
ne, secretarul general al 
O.N.U. a apreciat că eforturile 
întreprinse de țările Europei

Națiunilor Unito 
în scurt timp, or-

econo- 
pentru 

domine

pofida deosebirilor 
ția politică, guvernele 
membre ale Comisiei economi
ce O.N.U. vor găsi căile adec
vate pentru a coopera efectiv 
în probleme privind dezvolta
rea unui sistem unic de trans
porturi și energetic, schimbul 
sistematic de informații tehnl- 
co-științifice, lupta împotriva 
poluării mediului înconjurător 
acordarea de ajutor țărilor în 
curs de dezvoltare.

NEW YORK 29 (Agerpres). 
— Șeful statului major al 
grupului de observatori O.N.U. 
în Orientul Apropiat, gene
ralul Ensio Siilasvuo, a in
format Secretariatul General 
al Organizației Națiunilor U- 
nite că în sectorul liniilor de 
încetare a focului israelo-si- 
riene a avut loc o intensifi
care a acțiunilor militare, ca 
urmare a bombardamentelor 
repetate ale artileriei israe- 
lienc, din zilele de 26 și 27 
aprilie, transmite agenția 
France Presse.

In ceea ce privește zona 
Canalului Suez, raportul sem
nalează că un avion egiptean 
a depășit, la 26 aprilie, linia 
de încetare a focului și că, 
în ziua următoare, două avi
oane israeliene au survolat 
pozițiile R.A.U. de pe malul 
apusean al Canalului.

DJAKARTA 29 (Agerpres). 
— La Djakarta a fost anunțată 
deschiderea oficială a campa
niei în vederea alegerilor legis
lative programate pentru 3 iu
lie a.c. Pînă în prezent, infor
mează agenția UPI, zece gru
pări politice și-au desemnat 
candidații pentru ocuparea ce
lor 360 de locuri în Adunarea 
Națională. Guvernul și-a rezer
vat dreptul de a numi din ofi
ciu alți 100 de deputați, care 
vor avea aceleași prerogative 
ca și cei aleși. Se apreciază câ 
cea mai măre parte dintre 
mandatele atribuite „din ofi
ciu" vor reveni militarilor.

PREȚUL ______
PE PIAȚA LONDONEZĂ |

LONDRA 29
Prețul aurului < 
miercuri pe 
neză, ca

(Agerpres). 
sporit 

piața 
urmare c

t brusc V 
londo- 1 

a pro- 3 
punerii formulate cu o zi ina- | 
inte la Hamburg, in cadrul Co- < 
mitetului monetar al C.E.E., de | 
ministrul francez al economiei i 
și finanțelor, Valery Giscard I 
d’Estaing. Ministrul francez a . 
propus majorarea prețului au- | 
rului, ca măsură susceptibilă ! 
să contracareze efectele 
flaționiste ale afluxului de 
lari americani in Europa 
cidentală.

Potrivit agenției France Pres
se, cursul aurului la bursa 
londoneză a urcat Iaj39,22 do
lari uncia, cel mai înalt nivel 
incepind de la 5 noiembrie 1969.

Restricții privind 
pescuitul sportiv

Pescuitul sportiv este interzis 
în perioada 3 mai — 1 iunie, 
inclusix, în toate apele din 
zona de coline și de șes (rîuri 
și luncile lor inundabile, bălți, 
lacuri, bazine de acumulare. 
Delta și lunca Dunării, fluviul 
Dunărea și brațele sale, lacu
rile litorale) din județele Arad, 
Argeș, Bihor, Buzău, Bacău, 
Brăila, Caraș-Severin, Constan-

in- 
do- 
oc-

ța, Dîmbovița, Dolj, Galați, Gorj, 
Ialomița, Iași, Ilfov, Mehedinți, 
Olt, Prahova, Teleorman, Ti
miș, Tulcea, Satu Mare, Vaslui, 
Vîlcea, Vrancea, municipiul Bu
curești.

In perioada 10 mai — 8 iunie, 
inclusiv, este interzis pescuitul 
sportiv în toate apele din ce
lelalte județe.

(Agerpres)
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