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Lucrările Sesiunii
Marii Adunări

; --------------------------------------------——————■

Naționale
PENTRU

RECOLTA 1968 l

Adunări Naționale, în sală, conducătorii statului au fost învii și îndelungi a-

comuna Gheorghe Comitetu- al P.C.R., popular

Lupta împotriva
secetei îndatorire
patriotică a întregii
noastre tărănimi

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului do Stat, împreună cu tovarășul Emil Bodnaraș, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat, au primit joi la amiază pe tovarășul dr. Vladimir Bakarici, membru al Prezidiului C.C. al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, președintele C.C. al U- niunii Comuniștilor din Croația, care, la invitația C.C. al P.C.R., face o vizită prietenească în țara noastră.A fost de față Iakșa Petrici, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia în Republica Socialistă România.

s-aîn cadrul convorbirii, care desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească, au fost abordate relațiile dintre cele două partide și state, precum și unele probleme actuale ale situației internaționale.în aceeași zi, tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu soția, au oferit o masă în onoarea tovarășului dr. Vladimir Bakarici și ției sale.Au participat tovarășii Gheorghe Maurer cu soția, Bodnaraș, Mihai Dalea cuIakșa Petrici, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București, cu soția și Vasile Vlad, șef de secție la C.C. al P.C.R.

a so-Ion Emil soția,

Ing. Constantin IFTODI 
Vicepreședinte al Uniunii Naționale 

a Cooperativelor Agricole de Producție

Ne este cunoscut tuturor faptul că f acest an în agricultură se simte *in ce în oe mai pronunțat lipsa de umiditate, ceea ce stînjenește dezvoltarea normală a plantelor și exercită o influență negativă asupra nivelului viitoarei recolte. Ținînd seama de această situație, Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. și Consiliul de Miniștri au adoptat o Hotărîre, care prevede o serie de măsuri menite să prevină și să combată efectele dăunătoare ale secetei.Cu toate că n-am ajuns să stăpî- nlm în totalitate factorul apă, totuși dacă conducerile cooperativelor agricole și specialiștii din aceste unități, sprijiniți de organele județene, vor aplica punct cu punct prevederile hotăririi amintite, e- fectele negative ale lipsei de umiditate vor fi diminuate, Incit recolta să nu sufere atât de mult. Aceasta este In interesul țărănimii cooperatiste, al întregii țări, al fiecăruia dintre noL Iată de ce acțiunea de prevenire șl combatere, prin orice mijloace, a efeoteior dăunătoare provocate de lipsa de umiditate trebuie să fie organizată temeinic, în cele mal mici amănunte, ca o largă acțiune patriotică de masă, la care să fie mobilizate toate forțele existente în satele noastre începînd cu tineretul școlar și terminînd cu cei mai în vîrstă.Mijloacele care ne stau la dispoziție pentru a face cît mai puțin simțită J-’ apei din sol și a asigura obți- unei producții totale cît mai 
m Jînt foarte variate, în cele ce urmează am să mă refer însă doar la Irigarea culturii care, pe suprafețele respective, litate, efectele cetei, precum lor ce revin ță uniunilor . liilor de conducere din unitățile a- gricole, masei largi a țăranilor cooperatori.După cum se arată In Hotfirîrea Comitetului Executiv al P.C.R. și a Consiliului niștri, principala atenție să fie îndreptată spre integrală și eficientă a hectar amenajat pentru î. felul acesta eforturile făcute și care se vor face, în continuare, pentru amenajarea terenurilor vor fi urmate și de creșterea corespunzătoare a recoltelor. Din controalele făcute în ultima perioadă s-a constatat că nu peste tot lucrurile sînt puse la punct. Despre ce este vorba ?Se știe că funcționarea normală a sistemelor de irigat este condiționată, în mare măsură, de întreținerea corespunzătoare a lucrărilor executate, că orice defecțiune în această privință generează pierderi de apă, iar în unele cazuri împiedică chiar efectuarea udărilor. Dan păcate, nu peste tot se respectă această cerință obligatorie, elementară. Urmarea ? în unele cooperative din județele Ilfov și Ialomița — cum sînt cele din Epurești, Radovanu, Lița și Crețești — s-au produs surpări de taluze sau colma- tări de canale, ceea ce aduce mari prejudicii economice. Trebuie luate de urgență toate măsurile necesare pentru ca astfel de situații să fie lichidate Printr-un control amănunțit al situației din teren și prin măsuri organizatorice adecvate, uniunile cooperatiste trebuie să asigure efectuarea la timp, exemplară a acestor lucrări, îneît udările să nu fie stinje- nite.Sînt și situații cînd, deși unele cooperative agricole au suprafețe pregătite pentru irigat și dispun de utilajele necesare, culturile suferă din lipsă de apă. Recent, la cooperativa agricolă din D răcea, județul Teleorman, 219 ha amenajate nu erau puse în exploatare, cu toate că stația de pompare era gata din 1967. Motivul . Cele două electropompe nu fuseseră încă montate. Cazuri similare s-au în- tîlniit șl la Gropeni, Tibănești, Grădiștea și Racovița, din județul Brăila. Sînt și alte motive care împiedică folosirea intensă a suprafețelor amenajate pentru irigat: Reasigurarea forței de muncă necesare — caz în- tîlnit la cooperativa agricolă Cometu, județul Ilfov șî a aspersoârelor (la Coslugeni, județul Ialomița, revin pe aspersor 77 ha, iar la Herești, județul Ilfov, peste 65 ha), lipsa acumulatoarelor pentru agregatele de pompare și a unor piese de schimb «to, Asemenea situații trebuie lichi

elimină, în tota- negative alo «e- și asupra sarcini- în această privin- cooperatiste, consi-
C.C. al de Mi- trebule folosirea fiecărui irigat. în

La Palas-Constanța

A început

date cu toată hotărârea. Ce impune aceasta ?. în primul rând, asigurarea utilajelor de pompare necesare. In urma măsurilor luate de organele centrale avem convingerea că unitățile Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini, principalul furnizor de pompe, vane și aspersoare vor depune eforturi suplimentare astfel îneît să ne satisfacă toate cerințele. Este de datoria uniunilor cooperatiste și a întreprinderilor de aprovizionare ale acestora să urmărească perfecta repartizare a utilajelor pentru irigat, procurarea Ia timp a pieselor de schimb necesare, organizarea exemplară a activității atelierelor mobile de depanare, aprovizionare* cu carburanți și lubrifianțl, asigurarea tuturor cadrelor de mecanici și udători, astfel îneît fiecare agregat să funcționeze din plin, să asigure udarea unor suprafețe cît mal mari.Concomitent cu grija de a folosi cu un înalt randament toate terenurile amenajate pentru irigat, astfel ca pe suprafețele respective culturile să se dezvolte în cele mal bune condiții, uniunile cooperatiste — în strânsă colaborare cu celelalte organe județene — precum șl consiliile de conducere din cooperativele agricole, întreaga țărănime sînt chemate să asigure extinderea la maximum a amenajărilor pentru irigat. Este adevărat, din cele 52 340 de hectare cara trebuie amenajate în acest an, cooperativele agricole au și dat în exploatare peste 25 000 ha. Pe 4 500 ha însă lucrările nu au fost începute pînă acum, iar pe alte 22 000 ha ele sînt în curs de finisaj. Problema care se pune acum este ca uniunile cooperatiste județene, printr-o muncă vie, concretă, la fața locului, să mobilizeze masa largă a cooperatorilor la executarea acestor lucrări, astfel îneît ritmul de muncă pe șantierele de irigații să sporească substanțial, iar amenajările prevăzute pentru întregul an în curs să fie terminate cît mai grabnic. O atenție deo-
(Continuare în pag. a V-a)

întărirea neîncetată a rolului statului nostru ca principal instrument de înfăptuire a politicii partidului. de edificare a noii, orînduiri sociale, de înflorire economică și social-cul- turală a patriei, de asigurare a celor mai largi drepturi și libertăți democratice pentru întregul popor, impune ca o cerință fundamentală respectarea obligatorie, necondiționată, de către toți cetățenii, fără excepție, a legilor țării.Măsurile adoptate de Plenara din 22—25 aprilie a.c, a C.C. al P.C.R. privind reabilitarea unor cadre de partid, măsuri care în mod legitim au fost primite cu deosebită satisfacție și au întrunit adeziunea întregului popor, vor rămîne însorise la loc de cinste în istoria luptei partidului pentru apărarea lității socialiste staurarea unui nea climat în care rile democratice, cinstea, onoarea și tatea fiecărui cetățean să nu mai fie de nimeni și în nici un fel știrbite sau primejduite.Va trece multă vreme și spiritul acestor măsuri străbătute de la un capăt la altul de adine respect pentru legile țării, pentru

lega- ți in- aseme- dreptu- viața, demni-

ÎN EDITURA POLITICĂ AU APĂRUT:

Directivele Comitetului Central al Parti

dului Comunist Român privind dezvoltarea
învățămîntului în Republica Socialistă

România aprobate de Plenara C. C. al

din 22-25 aprilie 1968

Joi au continuat lucrările sesiunii a X-a a celei de-a V-a legislaturi a MariiLa sosirea partidului și tîmpinați cu plauze.La lucrările sesiunii au luat parte numeroși invitați, șefi de misiuni diplomatice acreditați la București, ziariști români și corespondenți ai presei străine.Ordinea de zi a cuprins discuția generală la Proiectul de lege pentru dezvoltarea construcției de locuințe, vînzarea de locuințe din fondul de stat către populație și construirea de case proprietate personală de odihnă sau turism și la Proiectul de lege privind administrarea fondului locativ și reglementarea raporturilor dintre proprietari și chiriași.Deputatul Traian Ionașcu, președintele Comisiei juridice, a prezentat raportul comun al comisiilor juridice și economico-financia- re la proiectele de legi supuse dezbaterii.In cadrul discuției generale au luat cuvîntul deputății: Matei Ghigiu, ministrul construcțiilor pentru industria chimică și rafinării, Gheorghe Blaj, prim-secretar al Comitetului județean-Maramu- reș al P.C.R., președintele Consiliului popular județean. Gheorghe Achimescu, maistru la Uzinele ..Semănătoarea" din Capitală, Eugenia Iordache, muncitoare la Fabrica „Țesătura" din Iași, Iosif Orban, inginer agronom la cooperativa a- gricolă de producție din comuna Păpăuți, județul Covasna, Gheorghe Lăpădean, prim-vicepreședin- te al Consiliului popular al municipiului Cluj, Nicolae Dragu, lăcătuș la Uzinele de autocamioane din Brașov, Alexandra Ștefănescu, inginer agronom la cooperativa «-

gricolă de producție din Dăbuleni, județul Dolj. Alecu, prim-secretar al lui municipiului Ploiești președintele Consiliuluimunicipal, Dobre Popescu, strungar la-Uzinele „Progresul" din Brăila, luliu Gal, maistru lăcătuș la Uzinele „Tehnometal* din Timișoara, Lazăr David, prim-secretar al Comitetului municipiului Petroșeni al P.C.R., președintele Consiliului popular municipal, Liane Gerlinde Schlosser, cercetător la Institutul „Chimigaz" din Mediaș, Gheorghe Tuiu, președintele Consiliului județean Argeș al sindicatelor, Dumitru Gheorghiu, vicepreședinte al Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor, Mihail Lup- șan, oțelar la Combinatul siderurgic din Reșița, Alexandru Szabo, muncitor la Fabrica de piele și încălțăminte din Cluj, Constantin Buiac, lăcătuș la Uzinele „1 Mai* din Ploiești, Ion Cosma, prim-vicepreședin- te al Consiliului popular al munlci-

piului București, și Mircea Rebrea- nu, judecător la Tribunalul munici- piului BucureștiDupă încheierea dezbaterilor a avut loc discuția pe articole a proiectelor de legi. Supuse apoi în întregime votului deputaților, Marea Adunare Națională a aprobat prin vot secret, cu bile, Legea pentru dezvoltarea construcției de locuințe, vînzarea de locuințe din fondul de stat către populație și construirea de case proprietate personală de odihnă sau turism și Legea privind administrarea fondului locativ și reglementarea raporturilor dintre proprietari și chiriași.Pentru a da comisiilor permanente posibilitatea să-și continue lucrările în legătură cu proiectele de legi înscrise pe ordinea de zl a sesiunii, Marea Adunare Națională 
a hotărît ca în zilele de vineri 10 și șîmbătă 11 mai să se lucreze în comisii, urmînd ca ședințele în plen să fie reluate luni 13 mai.(Agerpres)

- LEGE PENTRU DEZVOLTAREA CONSTRUCȚIEI DE 
LOCUINȚE, VÎNZAREA DE LOCUINȚE DIN FONDUL DE 
STAT CĂTRE POPULAȚIE ȘI CONSTRUIREA DE CASE 
PROPRIETATE PERSONALA DE ODIHNA SAU TURISM

- LEGE PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI LOCA
TIV ȘI REGLEMENTAREA RAPORTURILOR DINTRE PRO
PRIETARI ȘI CHIRIAȘI

construcția unei
noi fabrici de uleiIn zona industrială Palas a municipiului Constanța a început construcția unei fabrici de ulei cu o capacitate de 50 000 tone ulei și circa 40 000 tone șroturi pe an. Ea va putea prelucra zilnic 400 tone de, floarea-soare- lui. Noua unitate va intra în producție în anul 1970 și va dispune de instalații de înaltă tehnicitate realizate în țară sau provenite din import. Mal mult de jumătate din producția noii fabrici va fi destinată exportului. In acest scop se va construi o conductă specială care va porni din fabrică, pînă Ia cheiurile de acostare a navelor din portul Constanța.

(Agerpres)
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în timpul lucrărilor sesiunii (Foto : Gh. Vlnțiiă)
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NlSOeBTSBCĂ LEGEA
Gheorghe PALOȘ

prim-secretar al Comitetului județean de partid, 
președintele Consiliului popular provizoriu 

al județului Gorj

om, pentru drepturile și libertățile sale cetățenești, nu numai că își va păstra deplina sa însemnătate și actualitate, dar se va adinei tot mai mult, slujind procesul continuei dezvoltări a ’ democrației noastre socialiste, afirmării în toată plenitudinea a personalității umane.Legile statului sînt expresie fidelă a voinței și intereselor fundamentale ale întregului popor. Ele reprezintă cadrul juridic menit să apere orînduirea socialistă și cuceririle revoluționare ale celor ce muncesc, să garanteze înfăptuirea principiilor democrației socialiste, să asigure apărarea omului, a drepturilor sale, securitatea personală a tuturor cetățenilor, a avutului lor, a proprietății de stat și obștești.Tocmai de aceea, interesele generale ale poporului cer aplicarea și respectarea riguroasă a legilor țării. Forța orînduirii

noastre se sprijină pe acordul conștient al maselor, al fiecărui cetățean la întărirea ordinii de stat, pe spiritul de răspundere în respectarea legilor țării.Legile statului sînt u- nice pentru întregul popor și respectarea lor obligatorie, deopotrivă, pentru toate organele de partid și de stat, pentru toți cetățenii țării, indiferent de funcția sau locul pe care-1 ocupă în viața socială.Referindu-se la necesitatea respectării acestei cerințe, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în cuvîntarea rostită la adunarea activului de partid din Capitală, subliniază că „Nu poate exista democrație socialistă, nu se poate vorbi de legalitate atunci cînd sînt nesocotite, cînd sînt încălcate legile. Legile sînt făcute de noi, de clasa muncitoare, țărănime, Intelectualitate, și dacă unele din ele mai au pe un-

deva anumite lipsuri, carențe, să le modificăm, să le perfecționăm ; dar nu se poate admite nimănui să nesocotească aceste legi, să le încalce".Partidul nostru, căruia poporul i-a încredințat prin însăși Constituția țării mandatul de a-i conduce destinele, de a-i sluji cu fidelitate interesele și năzuințele sale vitale, cere membrilor săi, organizațiilor sale, tuturor cadrelor de partid și de stat să manifeste un înalt spirit de responsabilitate față de principiile socialismului, față de legile statului, să respecte neabătut legalitatea socialistă, îndeplinirea cu strictețe a acestei înalte îndatoriri partinice și cetățenești are o mare însemnătate pentru că ea conferă organelor și orga- ■ nizațiilor de partid, cadrelor de partid și de stat, membrilor partidului nostru autoritatea morală necesară pentru a putea asigura ca respectarea legilor țării să constituie o normă de viață încetățenită pretutindeni.Militînd cu consecvență pentru transpunerea în viață a indicațiilor date de conducerea partidului, Comitetul județean de partid Gorj desfășoară o intensă

muncă de educare a membrilor și activului său, a aparatului de partid șl de stat, a masei largi de membri de partid în spiritul respectului față de legile statului, de hotărârile • partidului și guvernului, pentru a preveni abaterile de la disciplina de partid, de stat și de la legi.întreaga muncă de educare desfășurată pe acest tărâm în decursul anilor își vădește roadele. Activiștii de partid și de stat, comuniști din județul Gorj, la fel ca în întreaga tară, dau dovadă de o înaltă conștiință partinică și cetățenească, de corectitudine și răspundere în respectarea legilor, a drepturilor și intereselor cetățenilor,, atitudine combativă cei ce se abat de la nea îndatoriri.Mal sînt însă șl cînd unele cadre de partid sau de stat, profitînd de autoritatea șl prestigiul cu care îi investește funcția ce o ocupă, încearcă să rezolve în mod favorabil pentru „rude" diferite probleme în care acestea nu sînt îndreptățite sau să intervină pe lingă organele locale cu o „vorbă" pentru „prieteni" sau „cunoscuți"

Iau față de aseme-
cazuri

(Continuare în pag. a V-a)
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BRĂILA
în preajma sărbătoririi 

a 600 de ani
In aceste zile de primăvară, populația Brăilei se 

pregătește să sărbătorească un eveniment important 
— împlinirea a 600 de ani de la prima 
atestare documentară a acestei așezări. Se lucrează 
intens la înfrumusețarea străzilor și clădirilor, se 
amenajează zone verzi etc. Datorită contribuției en
tuziaste a miilor de cetățeni, care au răspuns che
mării consiliului municipal, £n mai puțin de două 
luni s-a realizat, prin muncă patriotică, lucrări în 
valoare de cîteva milioane lei.. Același avînt în 
muncă îl întîlnești pretutindeni în întreprinderi și pe șantiere.Spicuim din agenda manifestărilor prilejuite da 
această sărbătorire, care va avea loc în ultima de
cadă a lunii mai. In clădirea muzeului orășenesc, 
de curînd renovată, se deschid o expoziție de artă 
plastică cu lucrări care evocă viața Brăilei și o ex
poziție cu documente de arhivă privind istoria ora
șului și a mișcării muncitorești de aici. La casa de 
cultură și la clubul uzinelor Progresul s-a prevăzut 
deschiderea unor expoziții de cărți, reviste și ziare 
în care se vorbește despre Brăila de altă dată, o 
expoziție etnografică, precum și una economică, 
unde vor fi prezentate produse ale industriei muni
cipiului.

Evenimentul este, de asemenea, marcat printr-un 
bogat program editorial: o monografie a Brăilei, 
mai multe broșuri și pliante, stampe jubiliare. Mi
nisterul Poștelor și Telecomunicațiilor anunță emi
terea unui timbru consacrat acestei aniversări; vor 
fi dezvelite busturile unor personalități originare 
de pe aceste meleaguri, plăci comemorative etc. Se 
pregătește un bogat program de manifestări cultu- 
ral-artistice, o sesiune jubiliară a consiliului muni
cipal, o sesiune de comunicări științifice, o adunare 
populară la faleza de pe malul Dunării, urmată de 
serbări populare în diferite cartiere ale orașului.

Brăilenii au invitat să ia parte la sărbătoarea lor 
reprezentanți ai mai multor orașe și municipii din 
țară.

Radu APOSTOL
corespondentul „Scînteii*
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNARI NAȚIONALE
Raportul Comisiei 

juridice și a Comisiei 
economico-financiare 

prezentat de deputatul 
Traian lonașcu

Plenara Comitetului Central al P.C.R., ținută în zilele de 5—6 octombrie 1967, a preconizat luarea unor importante măsuri pentru dezvoltarea fondului locativ proprietate de stat și a organizațiilor obștești, pentru îmbunătățirea întreținerii și administrării spațiului locativ, perfecționarea sistemului de finanțare a construcțiilor de locuințe, precum și pentru sprijinirea mai intensă a populației în vederea construirii de locuințe proprietate personală. în spiritul democratismului consecvent care caracterizează orînduirea noastră socialistă, principiile acestor două legi au fost supuse unei largi dezbateri populare, în cadrul căreia mii de cetățeni au făcut propuneri și sugestii. Acest întreg material pregătitor a fost luat în considerare la elaborarea definitivă a proiectelor de legi supuse astăzi dezbaterii Marii Adunări Naționale.Proiectul de lege pentru dezvoltarea construcției de locuințe, vîn- zarea de locuințe din fondul de stat către populație și construirea de case proprietate personală, de odihnă sau turism, cuprinde un ansamblu sistematic de dispoziții destinate să determine sporirea volumului construcțiilor de locuințe și să asigure îmbunătățirea condițiilor de locuit ale populației.Aceste prevederi se referă la construirea de locuințe din fondurile de investiții centralizate ale statului, din fondurile întreprinderilor șl organizațiilor economice de stat, ale organizațiilor cooperatiste șl ale celorlalte organizații obștești, precum șl cu mijloacele proprii ale populației. Urmărind stimularea construcției de locuințe proprietate personală, proiectul stabilește condițiile și formele în care statul sprijină construirea de locuințe de către cetățeni din mediul urban și de către unele categorii de angajați din mediul rural.Pentru a veni în întîmplnarea cererilor unor cetățeni de a-și cumpăra locuințe din fondul locativ existent al statului, se prevede posibilitatea de a li se vinde, din fondul locativ de stat, case mici cu un singur apartament sau cu un număr redus de apartamente, precum și locuințe din clădirile orieit de mari ar fi în care, pe lîngă apartamentele proprietate de stat, există și locuințe proprietate personală. Cei ce dețin aceste locuințe au drept de prioritate la cumpărarea lor. Statul acordă cumpărătorilor credite asemănătoare celor stabilite pentru construirea de locuințe proprietate personală.Proiectul stabilește garanții speciale în vederea asigurării restituirii împrumuturilor acordate pentru construirea sau cumpărarea de locuințe proprietate personală.Proiectul de lege privind administrarea fondului locativ și reglementarea raporturilor dintre proprietari și chiriași răspunde, în primul rînd, necesității de a se stabili noi forme de organizare a activităților legate de întreținerea spațiului locativ. în acest scop, se prevede înființarea de întreprinderi de stat, organizate pe principiul gestiunii economice proprii, subordonate comitetelor executive ale consiliilor populare; se stabilesc dispoziții speciale privitoare la locuințele construite din fondurile întreprinderilor și organizațiilor economice de stat și se reglementează constituirea asociațiilor de locatari.De asemenea, proiectul cuprinde dispoziții precise destinate să asigure folosirea șl distribuirea judicioasă a locuințelor proprietate de stat sau cooperatiste.Dat fiind că actualul sistem al chiriilor nu mai corespunde necesităților societății noastre și a dus la suportarea celei mai mari părți a cheltuielilor de administrare și de întreținere a fondului locativ din bugetul statului, în proiect au fost introduse dispoziții care așează regimul chiriilor pe principii economice, în așa fel îneît încasările ce se vor realiza să permită acoperirea integrală a cheltuielilor de amortizare, întreținere și administrare a fondului locativ. în acest sens, proiectul prevede un tarif de bază al chiriei, unic pe întreaga țară, împărțit în 5 categorii în funcție de salariul sau retribuția chiriașului.După cum este și firesc, crearea condițiilor economice necesare pentru întreținerea și administrarea în bune condiții a fondului locativ impune obligații și răspunderi sporite atît comitetelor executive ale consiliilor populare ale municipiilor, sectoarelor municipiului București, orașelor și comunelor, cît și locatarilor și asociațiilor lor, ale căror sarcini, întru ocrotirea și păstrarea avutului obștesc, dobîndesc o tot mai mare pondere.
O dispoziție deosebit de importantă pentru ocrotirea intereselor oamenilor muncii este cea potrivit căreia nici o persoană nu poate 

fl evacuată din locuința, deținută 
la «nod legal, decît în cazurile șl 

condițiile prevăzute de lege. Trebuie subliniat, de asemenea, că, în proiectul de lege, cazurile în care locatarii principali și cei ce locuiesc împreună cu aceștia pierd dreptul de folosință a suprafeței locative și pot fi evacuați, fără atribuirea altei suprafețe locative, sînt enumerate limitativ și sînt foarte puține la număr.
CUVÎNTUL DEPUTATULUI

MATEIDupă cum se știe, în ultimii 20 de ani, suprafața locuibilă din țara noastră a crescut într-un ritm rapid, asigurîndu-se condiții de locuit din ce în ce mai bune oamenilor muncii. în 1948, aproape 40 la sută din fondul de locuințe din orașe era reprezentat de construcții de paiantă, chirpici și din alte materiale de slabă rezistență, iar multe cartiere erau lipsite de dotări teh- nico-edilitare. Astăzi multe dintre acestea au dispărut, locul lor fiind luat de ansambluri de locuințe moderne.Se prevede în continuare menținerea unui ritm înalt în construcția de locuințe. în perioada 1966— 1970 se vor construi din fondurile statului circa 300 000 apartamente, în condițiile îmbunătățirii gradului de confort și diversificării tipurilor de locuințe. Deci, în dezvoltarea fondului de locuințe în mediul urban, statul va deține și în viitor ponderea principală, realizînd ansambluri de locuințe proprietate de stat ce se vor închiria populației. Pe de altă parte, pe măsura creșterii veniturilor, numeroși cetățeni și-au construit locuințe proprietate personală. în perioada 1951—1960 locuințele construite în orașe, din fondurile proprii ale cetățenilor au reprezentat aproximativ jumătate din totalul locuințelor noi. Hotărî- rea luată în 1959, de sistare a acordării creditelor și a atribuirii terenurilor de locuințe, precum și unele deficiențe manifestate în acest domeniu, au dus la scăderea accelerată a ritmului de construcție de locuințe proprietate personală, în timp ce veniturile din salarii au crescut, de pildă, în perioada 1961—1967 de circa 2 ori, iar depunerile populației orășenești la C.E.C. au sporit de aproape 10 ori.în continuare, vorbitorul a relevat că noile proiecte de legi asigură posibilități mai largi pentru construirea sau cumpărarea de locuințe proprietate personală, pentru satisfacerea mai deplină a necesităților oamenilor muncii în acest domeniu. Criteriile de acordare a creditelor, de fixare a termenelor de restituire și a dobînzilor. sînt stabilite în mod judicios. Este bine că s-a acordat prioritate la acordarea creditelor familiilor cu mulți copii și cadrelor de bază cu vechime din întreprinderi. Consider că pe lista priorităților la acordarea creditelor ar merita, să figureze și tinerii căsătoriți. Această prevedere corespunde preocupării statului nostru pentru constituirea și ocrotirea familiei.înfăptuirea prevederilor din proiectele de lege, a spus vorbitorul, necesită asigurarea într-o mai mare măsură a materialelor de construcții. Cu diferite prilejuri, conducerea de partid și de stat a cerut ministerelor producătoare de materiale de construcții să ia măsuri pentru lărgirea sortimentului, îmbunătățirea calității și dezvoltarea producției acestora. La plenara C.C. al P.C.R. din 5—6 octombrie 1967 s-a atras atenția că lipsa materialelor de construcții a constituit o frînă în dezvoltarea construcțiilor de locuințe proprietate personală. Or, nici pînă în prezent nu s-a făcut totul pentru asigurarea în condiții mai bune a unor materiale de bază, cum sînt cărămida, cimentul, tabla galvanizată, țigla, plăcile de asbociment, a unor elemente ușoare de construcții, materiale moderne pentru pardoseli și finisaje. Preocuparea pentru folosirea materialelor plastice în con-
CUVÎNTUL DEPUTATULUI 

GHEORGHE BLAJDe la înalta tribună a forului suprem al țării, a spus vorbitorul, împărtășesc întru totul aprecierile exprimate cu privire la proiectele de legi supuse dezbaterii, care răspund unor cerințe actuale, vin în întimpinarea cererilor și dorințelor exprimate de un mare număr de cetățeni și constituie un important mijloc de stimulare și extindere a construcțiilor de locuințe proprietate de stat, cooperatistă și personală, de îmbunătățire a nivelului de trai al oamenilor muncii. în continuare, vorbitorul s-a referit la amploarea pe care au cunoscut-o construcțiile de locuințe în județul Maramureș. Prin eforturile conju-

Comlsiile consideră echitabilă dispoziția proiectului de lege potrivit căreia comitetele executive ale consiliilor populare sînt chemate să sprijine, la cerere, persoanele care au locuințe proprietate personală, dar nu locuiesc în ele, să se poată muta în aceste locuințe.Ținînd seama de importanța a- cestor proiecte de legi, Comisia economico-financiară și Comisia juridică, reunite în mai multe ședințe comune de lucru, au examinat cu atenție atît principiile lor, cît și organizarea materiei șl formularea diferitelor articole în parte. Ca urmare, au făcut o serie de propuneri, care au fost însușite mai toate de inițiatorii proiectelor de lege și încorporate în textele care sînt supuse aprecierii și votului dumneavoastră.întrucît aceste proiecte de legi stabilesc dispoziții care vor contribui, larg și cu eficiență, la îmbunătățirea condițiilor de locuit ale populației țării noastre în cadrul vastului program al partidului și statului de ridicare a nivelului ei de trai, Comisia economico-financiară și Comisia juridică vă propun adoptarea lor în forma în care vi s-au prezentat.

GHIGIUstrucții nu se ridică la nivelul cerințelor. Gama materialelor plastice de construcții este foarte limitată, dar chiar și dintre acelea care se produc în țară șantierele primesc cantități insuficiente. Ne referim, de exemplu, la țeava P.V.C., polistirenul expandat și altele. Marmura și travertinul, care constituie o bogăție a patriei noastre, sînt insuficient puse în valoare, exploatările și prelucrarea nefiind modernizate, ceea ce grevează asupra prețului de cost. Calitatea tîmplăriei, a feroneriei lasă încă de dorit, din punct de vedere al calității și aspectului, iar gama de sortimente este redusă.Greutățile în aprovizionarea populației cu materiale de construcții stânjenesc serios și acțiunea de întreținere a fondului locativ. Ținînd seama de aceasta, consider necesar ca Ministerul Industriei Construcțiilor, Ministerul Industriei Chimice, Ministerul Economiei Forestiere și alte ministere .producătoare, împreună cu Ministerul Comerțului Interior, să treacă la aplicarea unor măsuri judicioase pentru dezvoltarea producției și asigurarea pieței cu materiale de construcții, în această acțiune, o contribuție înseninată pot și trebuie să aducă industria locală și cooperația, prin punerea în valoare a unor materiale locale de construcție.Concomitent cu soluționarea a- cestor probleme și înlăturarea lipsurilor care mai există în activitatea unor șantiere în ce privește calitatea lucrărilor, ritmul de execuție și respectarea termenilor de dare în folosință, a spus vorbitorul, este necesar să se acorde cea mai mare atenție varietății arhitecturale a orașelor. Ar fi indicat să se introducă un alt sistem de avizare a proiectelor, care stimulează inițiativa creatoare a proiectanților și a organelor locale, urmărindu-se unitatea ansamblului în diversitate — nu în monotonie — și, în acest scop, intervenindu-se prin stabilirea regulilor generale de construcții, a normelor de preț și de consum de materiale.Un important număr de locuințe care se construiesc din fondurile statului sînt destinate cadrelor pentru noile obiective industriale. Cunoașterea din timp a obiectivelor și amplasamentelor a creat condiții pentru realizarea acestor locuințe înainte de deschiderea șantierelor industriale. în acest caz, locuințele ar putea fi folosite în prima etapă pentru cazarea constructorilor, ceea ce ar reduce durata de execuție a lucrărilor, și ar evita cheltuielile suplimentare pentru baracament. De ce atunci, din diferite motive, locuințele se construiesc în paralel cu noile obiective industriale, iar constructorii își fac barăci 7 Pentru construcția taberelor de baracament se cheltuiesc fonduri importante și se folosesc însemnate cantități de materiale. Fondurile și materialele respective ar putea fi folosite pentru construcția unui volum mal mare de locuințe dacă acestea ar fi realizate în avans față de construcțiile industriale.Avînd convingerea că aplicarea prevederilor prezentului proiect de lege va contribui la accelerarea construcției de locuințe, la creșterea și modernizarea orașelor și satelor patriei, asigurând condiții din ce în ce mai bune de viață oamenilor muncii, voi vota cu încredere proiectele de legi prezentate.

gate ale statului și populației au fost construite în perioada 1960— 1967, în orașele și satele județului, peste 22 000 locuințe. Numai în municipiul Baia-Mare s-au realizat în această perioadă circa 7 250 apartamente, din care peste 94 la sută din fondurile statului. Putem afirma cu deplin temei că municipiul Baia-Mare și-a schimbat în ultimii 10—15 ani aproape complet aspectul, devenind un oraș modern.Relevînd că aplicarea prevederilor proiectelor de legi vor duce la înflorirea orașelor și satelor, în cu- vîntul său vorbitorul s-a referit la cîteva probleme privind vînzarea din fondul de stat a caselor mici 

individuale, a clădirilor cu un număr redus de apartamente, sau din imobile în care sînt și locuințe proprietate personală. In orașele județului nostru, o bună parte a fondului locativ proprietate de stat este format din case mici, clădiri cu un număr redus de apartamente, unele din acestea prezentînd un grad avansat de uzură. Ca urmare, întreținerea și administrarea a- cestor locuințe este destul de greoaie și costisitoare, veniturile realizate din chirii neacoperind decît circa o treime din cheltuieli.La acestea se adaugă și faptul că organele consiliului popular au acordat o slabă atenție problemei folosirii eficiente a fondurilor destinate reparațiilor, acestea fiind pulverizate pe numeroase obiective, la care lucrările s-au prelungit luni și uneori ani de zile. A intervenit apoi subiectivismul la programarea imobilelor ce urmau a se repara, neținîndu-se seama de ciclul normal de reparații, de vechimea și starea clădirilor. în timp ce calitatea reparațiilor executate a avut de suferit, pe unele din șantierele respective se face multă risipă de materiale și forță de muncă, se înregistrează depășiri ale costurilor de deviz planificate.Consider că prin vînzarea unor locuințe către populație, nu numai că venim în întîmpinarea dorinței manifestate de mulți cetățeni de a li se crea posibilitatea de a deveni proprietari ai locuințelor pe care le dețin, dar vom reuși să-i cointeresăm în conservarea și folosirea corespunzătoare a imobilelor, să folosim mai judicios mijloacele destinate reparațiilor capitale și curente, în scopul dezvoltării fondului locativ. în acest sens, acordarea de credite pe termen lung, diferențiate
CUVÎNTUL DEPUTATULUI 
GHEORGHE ACHIMESCUîn primul rînd aș vrea să vorbesc despre problema întreținerii locuințelor. Desigur, este în interesul cetățenilor, precum și al societății în ansamblul ei, ca locuințele, realizate cu eforturi însemnate, ale întregului popor, să fie îngrijite cu spirit gospodăresc pentru a asigura condiții cît mai bune de locuit și a mări durata lor de folosire. In același timp socotesc drept o datorie elementară pentru fiecare cetățean, care primește din partea statului o locuință, necesitatea de a o întreține și de a nu aștepta totul din partea statului. Din păcate, unele analize efectuate de către. Consiliu} popular al municipiului, București au pus în evidență o serie de neglijențe grave care s-au soldat cu degradarea instalațiilor interioare și chiar a unor imobile.Fără îndoială că sînt și situații cînd, oricît de gospodar ar fi un locatar, fără intervenția operativă a întreprinderii de administrație locativă, eforturile acestuia ar deveni ineficiente. Din păcate, nu sînt puține exemplele cînd la cererile justificate ale cetățenilor, reparațiile se fac cu mari întîrzieri, se execută de mîntuială, fapt ce duce la sporirea degradării, la cheltuirea inutilă a unor importante sume de bani. Tocmai de aceea este bine că proiectele de legi stabilesc cu precizie obligațiile, atît pentru cetățean, în calitatea sa de chiriaș, cît și pentru întreprinderile care se ocupă cu administrarea fondului locativ.După cum este știut, în calitatea lor de chiriași, pentru rezolvarea diverselor probleme, cetățenii 

se • adresează de numeroase ori u- nor instituții ale consiliilor populare. Din discuțiile purtate în circumscripția electorală pe care o reprezint, ca și cu tovarășii mei de muncă din uzină, am reținut faptul că nu întotdeauna aceștia găsesc înțelegerea și solicitudinea cuvenită.Soluționarea unor probleme, în fond destul de simple, cum ar fi schimbul de locuință, primirea în spațiu, extinderea și altele cer îndeplinirea unor formalități corn-
CUVÎNTUL 

EUGENIAIn orașul Iași s-au înălțat în ultimii ani cartiere și blocuri noi, care dau o înfățișare plină de tinerețe și prospețime vechii urbe de pe meleagurile Moldovei. Numai în perioada 1960—1967 s-au construit aici peste 13 000 de apartamente din fondurile centralizate ale statului. Largi perspective urbanistice se deschid orașului Iași și în viitor.Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. din octombrie 1967 cu privire la dezvoltarea construcțiilor de locuințe, îmbunătățirea administrării și întreținerii fondului locativ și noul regim al chiriilor se înscrie pe linia indicațiilor Congresului al IX-lea al partidului care a stabilit un vast program de ridicare a nivelului de trai al populației.Pentru accelerarea sporirii spațiului locativ, se prevede ca, pe lîngă construirea de noi imobile de locuit din fondurile centralizate, să se acorde întreprinderilor economice de stat dreptul de a construi locuințe cu mijloace proprii spre a fi folosite de salariații lor. Aceste prevederi au trezit un viu interes în cadrul colectivului întreprinderii „Țesătura" unde muncesc, stimulînd preocuparea pentru creșterea eficienței economice a activității productive în vederea obținerii unor beneficii sporite din care să se poată afecta fonduri în acest scop.Concomitent cu aceasta șl ca urmare a creșterii posibilităților 

în funcție de veniturile salariaților, cu o dobîndă redusă, scutirea imobilelor de impozit pe termen de zece ani, exceptarea locuințelor cumpărate de la regimul de normare și repartizare ca și celelalte înlesniri prevăzute de proiectele de lege constituie un mijloc real și puternic de stimulare a cetățenilor, de sprijinire a lor pentru dobîndirea de locuințe proprietate personală.Prevederea cuprinsă în proiectele de legi, după care evaluarea locuințelor ce se pun în vînzare se va face de către comisii ale comitetelor executive ale consiliilor populare, în componența cărora pe lîngă specialiști vor intra și cetățenii cu prestigiu și autoritate din cartierele respective, o consider bine întemeiată. Ea este o expresie a profundului democratism, o formă de atragere a maselor de oameni ai muncii la conducerea și rezolvarea problemelor sociale de interes general. Socotesc că acești tovarăși, care vor lucra alături de specialiști în comisiile de evaluare, să nu fie desemnați de organele locale, ci a- leși de mase în adunările locuitorilor din circumscripțiile respective.Mă declar de acord cu prevederea din proiectele de lege, ca intrarea noilor proprietari în locuințele cumpărate, în cazul că nu locuiesc în acestea^ să se facă cu sprijinul comitetelor executive ale consiliilor populare, care vor trebui să analizeze cu multă atenție toate cererile justificate ale cetățenilor pentru prevenirea oricăror abuzuri și pentru a se asigura aplicarea strictă a prevederilor legale.îmi exprim adeziunea deplină față de documentele prezentate în sesiune, față de proiectele de lege pe care eu le voi vota.

plicate, greoaie, rezolvarea lor pre- lungindu-se luni și uneori chiar ani de zile, timp în care cetățeanul este purtat pe drumuri.Ca maistru la Uzinele „Semănătoarea" sînt deseori pus într-o situație destul de dificilă. Vin oameni la mine să ceară învoire pentru rezolvarea unor asemenea treburi. Stau deseori în cumpănă Trebuie să țin seama, în primul rînd, de planul de producție, dar sînt totuși om. Poți să stai nepăsător în fața unor asemenea probleme de viață 7 Cînd se va reuși oare ca la toate aceste organe, fără excepție, cetățeanul să fie întîmpi- nat cu atenția și respectul ce i se cuvine, iar cerințele lui justificate, rezolvate simplu, operativ și bine, fără consum inutil de timp, nervi și efort fizic 7In municipiul București, în urma apariției Hotărîrii C.C. al P.C.R. și a Consiliului de Miniștri cu privire ia sprijinirea de către stat a cetățenilor în construirea de locuințe proprietate personală, numeroși oameni ai muncii au depus cereri pentru executarea de locuințe personale. Oficiul pentru construirea de locuințe proprietate personală nu a căutat întotdeauna ca în limita posibilităților create să asigure rezolvarea echitabilă a cerințelor cetățenilor, să-și îndeplinească în mod corect obligațiile contractuale pe care și le-a asumat. Au fost dese cazurile cînd s-a modificat poziția apartamentului fără consimțămîntul solicitantului, nu s-a urmărit îndeaproape calitatea lucrărilor, recepția la unele blocuri făcîndu-se fără participarea reprezentantului oficiului. Toate acestea au creat nemulțumiri, suspiciuni, au generat numeroase sesizări adresate organelor de partid și de stat.Așa cum pe bună dreptate a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu, nu cetățeanul este la dispoziția a- paratului de stat, a funcționarului, ci invers, acesta trebuie să răspundă cerințelor populației.Consider întru totul corespunzătoare proiectele de legi prezentate, le aprob, și-mi exprim convingerea că aceste legi vor fi primite cu interes de către întregul popor.
DEPUTATEI 
IORDACHEpopulației de economisire a veniturilor bănești, au crescut și cerințele oamenilor muncii de mărire și îmbunătățire a spațiului locativ. Astfel, în județul Iași, în 1967, s-au dat în folosință circa 600 de apartamente proprietate personală ; anul acesta urmează să se dea în folosință alte sute de apartamente proprietate personală. Aș vrea să spun însă că în unele cazuri calitatea lucrărilor a lăsat de dorit, iar beneficiarii, pe bună dreptate, și-au exprimat nemulțumirea lor față de cei care nu au respectat contractele încheiate. Se impune, așadar, ca întreprinderile de construcții să dea dovadă de mult mai multă exigență la finisarea noilor construcții.Din constatările organelor locale de stat și ale unităților de administrare a fondului locativ, din observațiile multor cetățeni, rezultă că este utilă o legislație în care să fie prevăzute măsuri de sancționare a celor care produc prejudicii materiale fondului locativ sau care contravin prevederilor contractuale și normelor de conviețuire.Găsesc că este un act de dreptate socială să fie evacuați din locuință toți acei care pricinuiesc însemnate stricăciuni locuințelor prin folosirea neglijentă a instalațiilor sanitare, schimbarea destinației camerelor și dependințelor, demontarea și înstrăinarea părților componente ale locuințelor ; de asemenea trebuie sancționați sever cei care prin 

comportarea lor, prin atitudinea retrogradă, fac imposibilă viața celorlalți locatari.In numele alegătorilor din circumscripția electorală nr. 3 Iași- sud îmi exprim adeziunea de-
CUVÎNTUL DEPUTATULUI

ORBAN IOSIFApreciez că proiectul de lege privitor la dezvoltarea construcției de locuințe vine în întîmpinarea soluționării unor necesități stringente apărute în procesul construcției socialiste din țara noastră, a- vînd menirea să contribuie la îmbunătățirea în continuare a nivelului de trai al oamenilor muncii — obiectiv central al politicii partidului și statului nostruDezvoltarea industrială a județului Covasna va necesita creșterea corespunzătoare a fondului de locuințe. Numai în orașul Tg. Secuiesc construirea a trei obiective industriale de interes republican va face ca în anii 1969—1972 populația să crească cu circa 3 000 de locuitori ; și în orașul Sf. Gheorghe se prevede că în anul 1980 populația să crească cu 30 la sută față de anul 1967.Ținînd seama de faptul că județul nostru, în raport cu altele, este mai rămas în urmă din punct de vedere economic și date fiind perspectivele pentru industrializarea lui, apreciez că în planurile de stat ale anilor viitori ar trebui prevăzute fonduri mai mari pentru construcția de locuințe.Este evident că pentru acoperirea cerințelor existente, paralel cu intensificarea ritmului construcțiilor de locuințe din fondurile statului, trebuie asigurate condiții pentru stimularea construirii de locuințe proprietate personală. Din acest punct de vedere realizările din județul nostru sînt încă modeste, organizarea acțiunii fiind în stadiu incipient.Proiectul de lege pentru dezvoltarea construcției de locuințe, supus dezbaterii, exprimă grija deosebită a partidului și guvernului nostru de a pune la dispoziția celor ce muncesc mijloacele necesare realizării în condiții avantajoase de locuințe confortabile, corespunzătoare cerințelor civilizației contemporane.Dintre prevederile proiectului de lege doresc să scot în evidență în mod deosebit înlesnirile acordate pentru construirea de locuințe u- nor categorii de angajați din mediul rural, în special cadrelor didactice, medicilor, specialiștilor din agricultură, care nu au o lo-
CUVÎNTUL DEPUTATULUI 

GHEORGHE LĂPĂDEANProiectele de legi pe care le dezbatem astăzi reglementează probleme de interes major, care în perioada scursă de la elaborarea Hotărîrii Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român din octombrie 1967, privind dezvoltarea construcției de locuințe, îmbunătățirea administrării și întreținerii fondului locativ și noul regim al chiriilor, a reținut atenția întregii populații și a constituit o- biectul unor am'ple dezbateri publice, generînd mii și mii de propuneri, observații și sugestii. Acest fapt ilustrează largul democratism al orînduirii noastre socialiste în cadrul căreia se supun dezbaterii maselor cele mai importante probleme ale vieții social-economice ale țării noastre.Vă rog să-mi permiteți ca în legătură cu administrarea fondului locativ și reglementarea raporturilor dintre proprietar și chiriași să mă opresc asupra unor aspecte legate de normarea și repartizarea spațiului de locuit. In condițiile dezvoltării industriale și social-cul- turale a orașelor noastre, înregistrăm an de an creșterea accentuată 
a numărului populației urbane.De aceea, consider că față de posibilitățile actuale, normarea locuințelor din fondul locativ de stat este justificată, Iar norma locativă de 8 mp pentru fiecare persoană corespunde posibilităților actuale, ținînd seama și de faptul că ea satisface cerințele sanitare necesare o- mului pentru asigurarea unor condiții normale de locuit. Suprafața locuibilă care depășește norma locativă constituie suprafața excedentară, iar aplicarea majorărilor progresive la tariful de bază al chiriei pentru această suprafață este echitabilă.Pentru a »e elimina lacunele legislației locative actuale și pentru a se asigura o repartizare cît mai judicioasă și echitabilă a locuințelor din fondul locativ de stat,, proiectul de lege stabilește, printre altele, și criteriile după care urmează să se facă repartizarea locuințelor. La repartizarea suprafeței locative de stat, organele însărcinate cu a- ceasta vor ține seama de condițiile de locuit, situația familială, vechimea și aportul în producție, dîn- du-se prioritate muncitorilor calificați, specialiștilor și familiilor cu mulți copii. Această prevedere va asigura un principiu unitar în repartizarea locuințelor, pe întreg cuprinsul țării, va înlătura unele neajunsuri existente în repartizarea locuințelor și va stimula interesul angajaților de a-și aduce o contribuție cît mai substanțială la îndeplinirea sarcinilor ce le revm la locul de muncă. 

plină față de noul proiect, care, devenind lege, va constitui un instrument eficace pentru apărarea și consolidarea proprietății obștești și 
a intereselor cetățenilor patriei noastre.

culnță proprie. Rezultate pozitive va avea și stabilirea în comune a salariaților care își au locurile de muncă în orașele din apropiere. Știți, desigur, că mulți salariați de la orașe locuiesc în comunele apropiate împreună cu familiile lor, dispun acolo de o anumită suprafață de teren unde își pot construi o locuință nouă, modernă și totodată au posibilitatea să-și asigure o gospodărie pe lîngă casă. în vederea creării premiselor necesare construirii de locuințe cu sprijinul statului în mediu] rural. Consiliul popular județean Covasna a luat măsuri pentru întocmirea schițelor de sistematizare a 14 localități, în care se vor rezerva și terenurile de construcție respective fără a se depăși actuala vatră a satului.Proiectul de lege mai prevede măsuri pentru stimularea construirii, cu sprijinul statului, de case de odihnă sau turism proprietate personală. Această prevedere prezintă o deosebită importanță și pentru județul Covasna, situat în- tr-una din cele mai pitorești ’zone ale țării, dispunînd de bogate resurse naturale, de ape minerale cu mare valoare terapeutică.Prin înființarea recentă a întreprinderii balneo-climaterice din județul Covasna s-a creat posibilitatea dezvoltării organizate și a stațiunilor Covasna și Malnaș Băi, precum și a atragerii în circuitul turistic a altor stațiuni de interes local îmi exprim părerea că Ministerul Sănătății, Uniunea Generală a Sindicatelor, ar trebui să dirijeze mai multe fonduri de investiții spre această zonă a țării,Aș dori să mai relev faptul \ județul nostru dispune de mari resurse de materiale de construcții t lemn, piatră, var, argilă ș. a. Valorificarea acestora este nesatisfăcătoare astăzi și socotesc că” problema respectivă ar trebui să stea în atenția organelor locale, în vederea satisfacerii cît mai complete a necesităților populației, stimulînd astfel intensificarea ritmului da construcție.în încheiere vorbitorul și.-a exprimat adeziunea deplină la proiectele de . legi supuse discuției; deputation

Reglementarea prin lege, că nlcî o persoană nu poate fi evacuată din locuința deținută în mod legal decît în baza unei hotărîri judecătorești și în condițiile prevăzute de lege, demonstrează încă o dată grija partidului față de respectarea întocmai a legalității socialiste și înlătură practicile existente, cu multă ușurință, în unele c el se proceda la anularea ordine". azi repartizare, legal emise, și la\~40r cuarea unor persoane din locuințe*O altă prevedere în temeiul prezentului proiect de lege este și a- eeea a definirii noțiunii de familie și precizările că din aceasta fac parte soții, copiii și părinții soților întreținuți. Am avut cazuri și la Cluj — în condițiile vechii reglementări a Decretului 78 —cînd unii chiriași au încercat și uneori chiar au reușit să obțină spații locative suplimentare trecînd pe ordinul lor de repartiție cum- nați, nepoți și alte asemenea rude. Trebuie spus că deseori unele din aceste rude care erau încadrate în aceeași familie nici nu locuiau în orașul Cluj.In activitatea de repartizare a spațiului locativ au mai existat — din păcate — și alte greutăți sau nereguli. Bunăoară, trebuie să arătăm că datorită neglijenței unor funcționari și a unei verificări superficiale, au fost și la noi cazuri cînd pentru aceeași locuință s-au emis două ordine de repartiție. In acest fel s-au creat nemulțumiri, cetățenii fiind nevoiți să piardă multe ore de producție, din timpul lor liber la procese în instanțele judecătorești și să cheltuiască bani în mod inutil.In spiritul noilor prevederi va trebui să luăm măsuri eficiente care să ducă la înlăturarea unor a- semenea greșeli și abateri în relațiile cu cetățenii. Avem în același timp datoria de a ne preocupa sistematic de educarea funcționarilor din acest domeniu în așa fel îneît aceștia să manifeste o înaltă răspundere față de munca lor. să fie într-adevăr în slujba cetățenilor. De asemenea, cred că se impune studierea posibilităților de simplificare a metodelor și formularisticil în materie de gospodărie locativă, aplicabile și acestea în mod unitar pe țară.în încheiere permiteți-mi să-mî exprim totala adeziune la proiectul de lege supus spre dezbatere și a- probare Marii Adunări Naționale, fiind convins că el răspunde unei necesități economice și sociale da prim ordin, contribuind, prin consecințele ce le va avea în perspectivă, la îmbunătățirea condițiilor de locuit ale oamenilor muncii.
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LEGE PENTRU DEZVOLTAREA CONSTRUCȚIEI DE LOCUINȚE, 
VlNZAREA DE LOCUINȚE DIN FONDUL DE STAT CĂTRE POPULAȚIE 

Șl CONSTRUIREA DE CASE PROPRIETATE PERSONALĂ DE ODIHNĂ SAU TURISM
Marea Adunare Naționala a Republicii Socialiste România 

adoptă prezenta legeCAPITOLUL I
Dispoziții

Art. 1. — Fondul de locuințe se dezvoltă prin: construirea de locuințe din fondurile de investiții centralizate ale statului, din fondurile întreprinderilor și organizațiilor economice de stat, ale organizațiilor cooperatiste și ale celorlalte organizații obștești, precum și din mijloacele proprii ale populației.Art. 2. — Locuințele ce se construiesc din fondurile de investiții centralizate ale statului constituie proprietate de stat și vor fi închiriate populației.Art. 3. — Locuințele construite din fondurile întreprinderilor și organizațiilor economice de stat, în limita unei cote din beneficiile realizate peste plan, sînt proprietate de stat, se administrează de aceste întreprinderi și organizații și vor fi închiriate angajaților lor.
Art. 4. — Locuințele construite din fondurile organizațiilor cooperatiste și ale celorlalte organizații obștești constituie proprietatea a- cestora și vor fi închiriate membrilor lor, precum și specialiștilor angajați ai organizațiilor respective.Art. 5. — Locuințele cumpărate din fondul locativ de stat sau construite de către cetățeni cu mij- lot '« proprii sau cu sprijinul sta-CAPITOLUL II
Construirea de locuințe proprietate 

personală cu sprijinul statului
'Arf? 8. — Statul sprijină construirea de locuințe proprietate personală prin acordarea de credite pe termen lung, atribuirea de terenuri în folosință veșnică, asigurarea de materiale, precum și prin proiectare și execuție.Pentru a se crea condițiile necesare construirii de locuințe, în proiectele de sistematizare ale localităților se vor stabili zone în care se vor putea construi locuințe proprietate personală.Arh 9. — Cetățenii domiciliați în orașe pot să-și construiască, în orașul în care domiciliază, o locuință proprietate personală pentrust și familiile lor, cu mijloace psv și cu sprijinul statului.; 10. — Locuințele proprietate personală construite cu sprijinul statului se proiectează și se execută prin organizații de stat sau cooperatiste pe bază de contracte încheiate la prețuri ferme de deviz, sau se proiectează și se execută de către beneficiar în regie proprie.Art. 11. — Prețul locuinței care se construiește prin organizațiile de stat sau cooperatiste se stabilește pe baza prețului de deviz pe obiect, în care se include și costul racordurilor și al branșamentelor ; materialele vor fi calculate la prețurile cu ridicata ale întreprinderii, iar manopera — pe baza reglementărilor în vigoare.In prețul locuinței se includ,

Catego
ria Salariul tarifar sau venitul mediu brut lunar Avansul minim fată de prețul t.e deviz

Durata maximă de rambursat e a creditului
I pină la 1 590 lei 20% 25 aniII 1 501 — 2 000 lei 25% 20 aniIII peste 2 000 lei 30% 15 ani

Art, 15. — Cetățenii ale căror locuințe proprietate personală se demolează pentru noi construcții sau sistematizări, dacă vor să construiască, vor depune drept avans întreaga sumă primită ca despăgubire.Dacă suma primită ca despăgubire este mai mică decît avansul minim prevăzut la art. 14, această sumă se consideră avans. în acest caz creditul se acordă numai pentru construirea unei locuințe strict necesară pentru cel căruia 1 s-a demolat locuința, precum și pentru familia sa.Art. 16. — Cetățenii care, la încheierea contractului, plătesc integral prețul locuinței, beneficiază de o bonificație.
Art. 17. — Creditele pentru con

strucții de locuințe proprietate 
personală se acordă în funcție de 
vechimea avansului depus la Casa

generale
tului constituie proprietate personală.Art. 6. — Proprietatea personală este limitată la o singură locuință.Construirea sau cumpărarea de locuințe de către cetățeni în scopul revînzării sau închirierii este interzisă.Dacă o persoană dobîndește o a doua casă, proprietarul are obligația să înstrăineze una din case, în termen de un an de la dobîn- dire.Art. 7. — Cetățenii se pot constitui în asociații de cooperare pentru construirea de locuințe proprietate personală. Pe baza aportului membrilor asociației și a creditelor bancare acordate de stat, asociațiile de cooperare vor construi locuințe proprietate personală pentru membrii acestor asociații.Asociațiile de cooperare pentru construire de locuințe proprietate personală dobîndesc personalitate juridică potrivit dispozițiilor legale, de la data constituirii lor. Modul de organizare și funcționare a a- sociațiilor de cooperare se stabilește prin statut.Condițiile de acordare a creditelor bancare, aportul membrilor a- sociației și statutul tip al asociațiilor de cooperare se stabilesc prin hotărîre a Consiliului de Miniștri.

după caz,. costul proiectării, beneficiul organizației de construcții și comisionul organizației care încheie contractul de construcții cu beneficiarul locuinței.Art. 12. — Pentru nepredarea locuinței în termenul stabilit prin contract, organizația cu care s-a încheiat contractul pentru construirea de locuințe proprietate personală va plăti beneficiarului penalități de întîrziere.Art. 13. — Statul acordă credit bancar cetățenilor care au încheiat contracte' pentru construirea de locuințe proprietate personală, pentru diferența dintre prețul de deviz prevăzut în contract și avansul depus de beneficiar.Pentru obținerea creditului, la încheierea contractelor de construire de locuințe proprietate personală cu organizațiile de stat sau cu organizații cooperatiste, beneficiarul trebuie să aibă depusă la Casa de Economii și Consemnațiuni, în scopul construirii de locuințe, o sumă de bani reprezentînd cel puțin a- vansul minim din prețul de deviz prevăzut în contract.Art. 14. — Avansul minim și durata maximă de rambursare a creditului bancar se stabilesc pentru angajați în funcție de salariul tarifar lunar, iar pentru celelalte categorii de cetățeni în funcție de venitul mediu brut lunar, la data încheierii contractului, după cum urmează : 

de Economii și Consemnațiuni. La vechime egală se aplică următoarea ordine de prioritate: specialiștii transferați din alte localități în interes de serviciu, cu aprobarea Consiliului de Miniștri; persoanele care au familii cu mulți copii și condiții grele de locuit; cei care depun un avans mai mare; cel care aduc un aport deosebit în producție ; cei care au vechime mare în întreprindere.Locatarii evacuați pentru demolări, care solicită construirea unei locuințe proprietate personală pe bază de credit, au prioritate față de oricare alt solicitant. Pînă la primirea în folosință a locuinței proprietate personală, locatarilor evacuați li se asigură, în mod provizoriu, locuință din fondul locativ de stat.Art. 18. — Prioritatea la acordarea creditelor se stabilește, potrivit 

criteriilor prevăzute la art. 17, de către comisii constituite de comitetele executive ale consiliilor populare.Comisiile vor stabili lista solicl- tanților în ordinea de prioritate și o vor afișa la sediul organizațiilor care încheie contractele pentru construirea de locuințe cu cetățenii.Cei interesați pot face contestații asupra ordinii de prioritate stabilite, în termen de 15 zile de la afișarea listei, la comitetul executiv al consiliului popular competent, care le va soluționa în termen de maximum 30 zile de la înregistrare.Art. 19. — în cazurile cînd beneficiarul de credit solicită executarea unor locuințe cu confort mai ridicat și în condiții diferite de dotare sau finisaj față de tipul de locuințe ce se execută din fondurile de investiții centralizate ale statului, costul suplimentar necesitat de aceste lucrări, inclusiv garajele sau anexele gospodărești din afara clădirii de locuit, se evidențiază separat în deviz și se plătesc integral de beneficiar la data încheierii contractului.Art. 20. — Cetățenii domiciliați în orașe, care își construiesc locuințe proprietate personală în regie proprie, pot obține credite în acest scop în sumă de cel mult 20 000 lei, rambursabile într-o perioadă de 15—20 ani, în funcție de salariul tarifar sau venitul mediu brut lunar al solicitantului, potrivit prevederilor arh 14. Creditele se acordă cu condiția ca beneficiarul să facă dovada că are posibilități materiale pentru realizarea construcției.Banca va elibera creditul în modCAPITOLUL III
Vinzarea de locuințe proprietate 

de stat către populație
Art. 24. — Comitetele executive ale consiliilor populare municipale, orășenești și comunale pot vinde cetățenilor,-' din fondul locativ de stat, case mici cu un singur apartament sau cu un număr redus de apartamente, precum și locuințe din clădirile în care există și locuințe proprietate personală.Odată cu vînzarea locuințelor vor fi vândute și dependințele, camerele de serviciu, garajele și anexele gospodărești aferente, dacă n-au fost transformate pentru altă destinație.Art. 25. — Vînzarea locuințelor se va face eșalonat, pe baza listelor ce se vor întocmi de comitetele executive ale consiliilor populare municipale, orășenești și comunale, astfel ca vînzarea să înceapă cel mai tîrziu în termen de 6 luni de la data prezentei legi.Listele locuințelor ce se pun în vînzare vor fi afișate, indicîndu-se și prețul lor.La prețurile stabilite, cei interesați pot face contestații la comitetele executive ale consiliilor populare competente.Art. 26. — Evaluarea clădirilor de locuit destinate vînzării către cetățeni se face de comisii stabilite de comitetele executive ale consiliilor populare, compuse din specialiști delegați ai organelor locale competente, completate cu cetățeni cu prestigiu și autoritate, domiciliați în cartierul în care se află clădirile puse în vînzare.Art. 27. — Cetățenii care dețin cu chirie locuințe din fondul locativ de stat destinate vînzării au prioritate la cumpărarea -acestor locuințe.In cazul în care un apartament este ocupat de mai mulți chiriași, prioritatea la cumpărarea acestui apartament se acordă în funcție de numărul copiilor, mărimea suprafeței locative ocupate, vechimea în locuință.Art. 28. — Dacă chiriașul care deține locuința destinată vînzării nu-și exercită dreptul de prioritate, locuința poate fi vîndută altor cetățeni care domiciliază în localitatea respectivă, în următoarea ordine de preferință : celor care ofeCAPITOLUL IV

Construirea cu sprijinul statului 
de case proprietate personală 

de odihnă sau turism
Art. 31. — Cetățenii, indiferent de localitatea de domiciliu, pot să-și construiască cu mijloace proprii, cu sprijinul stalului, o sin

treptat, pe măsura executării construcției.In cazul în care beneficiarul creditului va utiliza în alte scopuri sumelh primite, banca va retrage creditul acordat și va urmări recuperarea sumelor eliberate, precum și o dobîndă anuală de 12 la sută calculată la întreaga sumă eliberată de bancă.Art. 21. — Angajați! din mediul rural, în special cadrele didactice, medicii, specialiștii din stațiuni de mașini și tractoare, întreprinderi agricole de stat și cooperative a- gricole de producție, care nu au o locuință proprie în comunele în care își au locul de muncă, pot beneficia de un credit de pînă la 15 000 lei pe termen de 10—15 ani, pentru a-și construi locuință proprietate personală în acea comună.Art. 22. — Angajații care au locul de muncă în orașe mari și domiciliază în comune din jurul a- cestora vor fi sprijiniți să-și construiască locuință proprietate personală în comuna în care domiciliază, dacă nu au locuință proprie. In acest scop, ei pot beneficia de un credit de pînă la 15 000 lei pe termen de 10—15 ani.Angajații prevăzuți la alineatul precedent nu-și pot construi locuințe proprietate personală în o- rașele mari, unde au locul de muncă.Consiliul de Miniștri va stabili orașele mari, zonele din jurul a- cestora și condițiile în care se a- plică prevederile prezentului articol.Art. 23. — Prevederile art. 10—12 se aplică, după caz, și angajaților care își construiesc locuințe proprietate personală în mediul rural.

ră inițial întregul preț al locuinței; celor care oferă un avans inițial mai mare ; celor care se angajează să restituie creditul într-un termen mai scurt. La condiții egale sînt preferați cei care au un număr mai mare de copii.Dispozițiile alineatului precedent se aplică și în cazul locuințelor ocupate în comun de mai mulți chiriași, dacă aceștia nu și-au exercitat dreptul de prioritate.Art. 29. — Comitetele executive ale consiliilor populare vor sprijini cetățenii care au cumpărat locuințe proprietate personală în condițiile prezentei legi, dar nu locuiesc în ele, să se mute în aceste locuințe. In acest scop, vor repartiza chiriașilor care dețin locuințele cumpărate fie locuințele oferite în schimb de cumpărători, fie alte locuințe din fondul locativ de stat, cu respectarea dispozițiilor legale privind normarea locuințelor.Chiriașii care urmează să elibereze locuința potrivit alineatului precedent, dar au contractat construirea sau cumpărarea unei locuințe în condițiile prezentei legi, precum și cei care urmează să se mute în locuința proprietate personală deținută cu chirie de alte persoane, vor preda locuința pe care o dețin, Ia mutarea lor în locuința construită, respectiv cumpărată sau eliberată de chiriași.Locuința eliberată se va preda întreprinderii care administrează fondul locativ.Art. 30. — La încheierea contractului de vînzare-cumpărare solici- tanții trebuie să plătească cel puțin avansul minim.Statul acordă credit bancar pentru acoperirea diferenței dintre a- vans și prețul de vînzare.Avansul minim și durata de rambursare a creditului se stabilesc potrivit dispozițiilor art. 14 și 15. Prin hotărîre a Consiliului de Miniștri se va stabili modalitatea în care, în mod excepțional, se poate reduce avansul minim pentru unii chiriași care cumpără locuința pe care o dețin.Dispozițiile art. 16 se aplică și în cazul vînzării locuințelor din fondul locativ de stat.

gură casă de odihnă sau turism proprietate personală pentru ei și familiilor lor.Cetățenii pot avea, în afară de locuința proprietate personală, o 

singură casă de odihnă sau turism proprietate personală.Statul sprijină construirea caselor de odihnă sau turism prin atribuirea de terenuri în folosință veșnică, precum și prin proiectarea și execuția construcțiilor și repartizarea materialelor de construcție.Art. 32. — Casele de odihnă sau turism proprietate personală se pot construi individual sau în cooperare, în localități balneo-climate- rice la munte sau la mare, precum ți în alte locuri turistice.CAPITOLUL V
Alte măsuri privind construirea 

și cumpărarea de locuințe, precum 
și construirea de case de odihnă 

sau turism
Art. 35. — Comitetele executive, ale consiliilor populare municipale, orășenești și comunale vor atribui, pentru construirea de locuințe ori de case de odihnă sau turism, celor care nu au terenuri proprietate personală, terenuri în folosință veșnică, cu plata unei taxe anuale.In cazul în care mai mulți beneficiari solicită atribuirea unui teren pentru construirea unei clădiri ori a unei case de odihnă sau turism cu mai multe apartamente, terenul va fi atribuit în folosință veșnică comună, iar taxa va fi suportată de fiecare beneficiar, proporțional cu suprafața construită a locuinței ori a casei de odihnă sau turism.Dispozițiile alineatelor precedente se aplică și în cazul vînzării de locuințe proprietate de stat către populație.Art. 36. — Dreptul de proprietate asupra locuințelor, a caselor de odihnă sau turism ori a suprafețelor locative construite cu altă destinație decît aceea de locuință, situate în aceeași clădire, dar aparți- nînd unor proprietari diferiți, implică și dreptul de proprietate comună sau, după caz, dreptul de folosință veșnică comună, al acestora asupra terenului aferent, asupra spațiilor auxiliare, dotărilor și utilităților comune, precum și asuprea tuturor bunurilor accesorii care, prin natura lor, sînt afectate folosirii în comun a clădirii.Dreptul de proprietate comună sau, după caz, dreptul de folosință veșnică comună nu poate fi transmis decît odată cu dreptul de proprietate personală.Art. 37. — Dispozițiile legale privind ieșirea din indiviziune nu se aplică dreptului de proprietate comună și nici dreptului de folosință veșnică comună, prevăzute în art. 35 și 36.Art. 38. — Comitetele executive ale consiliilor populare municipale, orășenești și comunale sînt obligate a stabili în perimetrul construibil al orașelor și în vatra satelor zone distincte pentru construirea de vile și de locuințe familiale.Comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București vor stabili localitățile și zonele din cadrul acestor localități în care se pot construi case de odihnă sau turism.Art. 39. — Locuințele proprietate personală sînt exceptate de la regimul de normare și repartizare a spațiului locativ, dacă sînt locuite de proprietar și familia sa.Sînt scutite de impozitul pe clădiri, pe timp de 10 ani de la data dobîndirii lor, locuințele cumpărate în condițiile prezentei legi și cele construite cu sprijinul statului.Art. 40. — Banca poate acorda un singur credit pentru dobîndirea unei locuințe, în condițiile prezentei legi.Art. 41. — Pentru împrumuturile acordate în condițiile prezentei legi se va percepe, în mod diferențiat, o dobîndă anuală de 1,5—3°/o în funcție de salariul tarifar lunar sau de venitul mediu brut lunar prevăzut în art. 14. Dobîndă se va calcula de la data prevăzută în contractul de împrumut pentru preluarea locuinței de către beneficiar.împrumuturile se restituie în rate lunare egale. Ratele și dobînzile a- ferente se rețin, în cazul angăjați- lor, de către organizațiile cu care au încheiat contractul de muncă. Ceilalți beneficiari vor restitui ratele și dobînzile aferente potrivit clauzelor prevăzute în contractul de împrumut.In caz de neplată la scadență a 6 rate sau a contravalorii a 6 rate, banca va putea cere executarea *i-

Art. 33. — Cetățenii vor putea să proiecteze și să execute casele de odihnă sau turism proprietate personală în regie proprie, sau vor putea încheia contracte pentru proiectarea și executarea acestor case cu organizații socialiste de stat sau cooperatiste.Art. 34. — Casele de odihnă sau turism construite în condițiile prezentei legi sînt exceptate de la regimul de normare ți repartizare 
a spațiului locativ.

lită asupra locuinței șî evacuarea deținătorului acesteia.Art. 42. — împrumutul va fi garantat prin constituirea unei ipoteci asupra locuinței dobîndite în condițiile prezentei legi. înscrierea ipotecii se va dispune pe baza înscrisului constatator al contractului de împrumut, la cererea băncii.Pînă la rambursarea integrală a creditului, locuința dobîndită în condițiile prezentei legi nu poate fi înstrăinată, demolată sau restructurată decît cu autorizarea prealabilă a băncii.Art. 43. — In caz de succesiune sau de înstrăinare a locuinței ori a casei de odihnă sau turism, se transmit asupra dobînditorului toate drepturile șl obligațiile rezultate, după caz, din contractul de împrumut, precum și din contractul pentru construire sau din contractul de vînzare-cumpărare.Odată cu transmiterea dreptului de proprietate se transmite și dreptul de folosință veșnică asupra terenului, în cazul cînd acesta a fost atribuit de către comitetele executive ale consiliilor populare potrivit legii.Art. 44. — Contractul pentru construire împreună cu procesul- verbal de predare-preluare constituie titlul de proprietate pentru locuințele ori casele de odihnă sau turism construite în condițiile prezentei legi.In cazul construirii locuinței cu credit de la stat, în regie proprie, titlul de proprietate îl constituie contractul de împrumut.In toate cazurile, decizia de atribuire a terenului constituie titlulCAPITOLUL VI
Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 49. — Deciziile în baza cărora s-au atribuit cetățenilor terenuri pentru construirea de locuințe în temeiul Decretului nr. 493 din 10 decembrie 1954 pot fi revocate dacă locuințele pentru care au fost atribuite acele terenuri n-au fost construite.Art. 50. — Pentru terenurile proprietate de stat pe care s-au construit locuințe proprietate personală și care au fost atribuite fără îndeplinirea formelor prevăzute de Decretul nr. 493 din 10 decembrie 1954, comitetele executive ale consiliilor populare ale municipiilor, orașelor și comunelor vor ’ emite decizii de atribuire în folosință veșnică în condițile art. 35, dacă sînt îndeplinite prevederile Decretului nr. 144 din 29 martie 1958.Art. 51. — Comitetele executive ale consiliilor populare municipale, orășenești și comunale vor identifica terenurile din perimetrul construibil al orașelor sau din vatra satelor, care pot fi folosite pentru construirea de locuințe ori case de odihnă sau turism.Ministerele și celelalte organe centrale ale administrației de stat vor transmite aceste terenuri comitetelor executive ale consiliilor populare, la cererea acestora, dacă nu Ie sînt necesare pentru extinderea activității ori pentru construirea de locuințe sau clădiri so- cial-culturale.Art. 52. — Persoanele care și-au vândut locuința începînd cu anul 1967 nu vor beneficia de credite.Art. 53. — Comitetul pentru Problemele Administrației Locale, Comitetul de Stat al Planificării, Mi- 

pentru dreptul de folosință veșnică — individuală sau comună — asupra terenului.Art. 45. — Titlurile de proprietate prevăzute în articolul precedent, contractele de vînzare-cumpărare a locuințelor din fondul locativ de stat, deciziile de atribuire a terenurilor în folosință veșnică, contractul de împrumut și ipotecile constituite asupra imobilelor se înscriu în registrele de transcripțiunl imobiliare. In localitățile cu regim de carte funciară se va face înscrierea, după caz, a dreptului de folosință veșnică asupra terenului, a dreptului de proprietate asupra locuinței ori a casei de odihnă sau turism, a ipotecilor constituite, precum și notarea contractului de împrumut.Contractele pentru construirea de locuințe ori pentru casele de o- dihnă sau turism proprietate personală, contractele de vînzare-cumpărare a locuințelor din fondul locativ de stat, eliberarea autorizațiilor de construcție, operațiile de publicitate imobiliară, precum și contractele de împrumut și operațiile de înscriere a ipotecii sînt scutite de orice taxe.Art. 46. — Contractul de împrumut, contractul de construire, precum și contractul de vînzare-cumpărare încheiate în condițiile prezentei legi au valoare de înscrisuri autentice și constituie titluri executorii.Art. 47. — In cazul în care construirea locuinței și casei de odih-’ț nă sau turism prevăzute în prezenta lege se proiectează și se execută în regie proprie, pe teren proprietate de stat atr’buit în folosință veșnică, beneficiarul va semna un ' angajament, autentificat de Notariatul de Stat, prin care se obligă să execute integral construcția în termenul prevăzut în decizia de a- tribuire a terenului.Dacă obligația astfel asumată nu 
a fost respectată, decizia de atribuire a terenului va putea fi revocată : în baza deciziei de revocare, instanța judecătorească va dispune, după caz, radierea înscrierii sau notării prevăzute în art. 45.In cazul revocării deciziei de atribuire a terenului, fostul beneficiar poate vinde construcția neterminată, în termenul stabilit de comitetul executiv al consiliului popular, unei persoane care se angajează să continue construcția și căreia 1 se atribuie terenul în condițiile prezentei legi.Dacă construcția nu a fost vîndută în condițiile alineatului precedent, proprietarul va elibera terenul în termenul stabilit de corni-: tetul executiv al consiliului popu- Iar.Art. 48. — Cei care vor executa construcții fără autorizație de construcție vor fi sancționați potrivit legii, iar construcția va fi demolată.

nisterul Finanțelor și Comitetul de Stat pentru Construcții, Arhitectură și Sistematizare vor prezenta spre aprobare Consiliului de Miniștri, îni termen de 30 de zile de la data prezentei legi, propuneri privind normele de evaluare a locuințelor ce se pun în vînzare.Art. 54. — Normele cu privire la] beneficiul și comisionul ce se in-? clud în prețul locuințelor cons-'j truite, penalitățile de întîrziere pentru nepredarea în termen a acestor locuințe, bonificația pentru plata integrală a prețului la contracta-1 
rea locuințelor; criteriile de vînzara ■] 
a locuințelor proprietate de stat,] stabilirea compunerii comisiilor prevăzute la art. 18, termenul și ; condițiile de exercitare a dreptului; de prioritate prevăzut de art. 27, stabilirea în mod diferențiat a do-: bînzilor la împrumuturile acordate, taxa anuală pentru terenurile atribuite în folosință veșnică, precum și orice alte norme de aplicare 
a prezentei legi se stabilesc prin hotărîre a Consiliului de Miniștri.,Art. 55. — Decretul nr. 445 din 25 mai 1966 privind sprijinirea de către stat a cetățenilor de la orașe în construirea de locuințe proprietate personală, Decretul nr. 713 din 21 iulie 1967 privind construirea de către cetățeni, cu sprijinul statului, de case proprietate personală — de odihnă sau turism — în localități balneo-climaterice și în alte locuri turistice, precum și orice alte dispoziții contrare prezentei legi se abrogă.Contractele sau alte acte încheiate în ba'a Decretelor nr. 445/1963 < și nr. 713/1967 rămin valabile.
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l.zMorea Adunare Naționala a Republicii Socialiste România adopta prezenta lege CAPITOLUL I
Dispoziții■ 8

ț Art. 1. — Fondul locativ de stat •cu destinația de locuință se administrează de către întreprinderi organizate pe principiul gestiunii economice proprii, subordonate co- ; mitetelor executive ale consiliilor f populare.Repartizarea fondului locativ de ratat cu destinația de locuință se /face de către comitetele executive '.ale consiliilor populare ale municipiilor, sectoarelor municipiului București, orașelor și comunelor.Fondul locativ de stat construit 'din fondurile proprii ale întreprinderilor și organizațiilor economice ' de stat se administrează și se repartizează de către acestea.Art. 2. — Suprafața locativă cu 
'destinația de locuință cuprinde suprafața locuibilă și dependințele.Prin suprafață locuibilă se înțelege suprafața camerelor care, determinate ca atare prin construcția lor, servesc pentru locuit, inclusiv, holurile și camerele de trecere.Prin dependințe se înțeleg încăperile care deservesc suprafața lo- ' cuibilă, și anume: vestibulul, an- treul, tinda, veranda, culoarul, bucătăria, chicineta, oficiul, cămara, .camera de baie, closetul, spălătoria, uscătoria, pivnița, boxa la subsol, magazia din zid, precum și logia și terasa acoperită.

’

generaleArt. 3. — Prin locuință, în sensul prezentei legi, se înțelege suprafața locuibilă compusă din una sau mal multe camere, care pot avea dependințe, și determinată ca atare prin ordinul de repartizare și prin contractul de închiriere.
Apartamentul cuprinde una sau mai multe locuințe formînd o unitate locativă de sine stătătoare, determinată ca atare prin construcția sa.Locuințele din același apartament pot avea holuri, camere de trecere și dependințe comune.Prin cameră separată se înțelege acea încăpere care nu servește de trecere pentru locatari, pentru intrare sau ieșire ori pentru folosirea dependințelor.Art. 4. — Suprafața locativă cu 

altă destinație decît aceea de lo
cuință cuprinde suprafața locativă necesară desfășurării activității e- conomice, social-culturale, administrative sau obștești și dependințele aferente.Art. 5. — Locatar principal este persoana fizică sau juridică titulară a contractului de închiriere. Proprietarul care locuiește în apartamentul său este asimilat cu locatarul principat ,

tarulul s-a pronunțat anterior o hotărîre definitivă prin care a fost obligat la plata chiriei ori la cota- parte a cheltuielilor ce-i revin, sau la plata cheltuielilor de Judecată.Evacuarea locatarilor în cazurile prevăzute de prezentul articol se dispune de instanța Judecătorească.Art. 22. — Cînd Interese de stat

impun folosirea unor clădiri proprietate de stat, mutarea locatarilor din aceste clădiri în alte locuințe corespunzătoare se dispune prin hotărîre a Consiliului de Miniștri.Art 23. — Locatarii principali 
au dreptul să facă între ei schimb de locuință, cu aprobarea organelor prevăzute la articolul 1 alineatul 2.CAPITOLUL IV

Stabilirea și plata chirieirArt. 24. — Chiria pentru locuință se fixează potrivit cu i tariful de bază, gradul de confort al locuinței, salariul tarifar lunar sau pensia chiriașului.
Art. 25. — Tariful de bază al chiriei este unic pe întreg cuprin- sul țării, indiferent de proprietar.Tariful de bază lunar este cel prevăzut în tabelul de mal jos i

•

Categoria suprafețelor

[tariful de bază în funcția de salariul 
tarifar sau pensia chiriașului

pînă 
la 800

lei

801— 1101— 1301— peste
1100 

lei
1300 
lei

1600 
iei

1600 , 
lei

— La suprafața locuibilă (lei/mp) 1.80 2,20 8.40 8,50 »,70.;

5
La suprafața dependințelor (bucătărie, chicinetă, baie, cămară, vestibul, antreu, tindă, verandă, culoar, debara, oficiu) (lei/mp) 7 0,72 0,88 1,00 1,00 1,00

î
o*--

La suprafața teraselor acoperite, boxelor în subsol și altor dependințe în folosință exclusivă (lei/mp) " 0,36 0,44 0,50 0,50 0,50

prestări de servicii, tariful de bază este de 6 lei/mp, iar pentru depozite este de 5 lei/mp.La orașe, pentru suprafața locativă folosită pentru activități comerciale, industriale și prestări de servicii, tariful de bază este de 5 lei/mp, iar pentru depozite este de 4 lei/mp.In localitățile rurale tariful de bază prevăzut pentru suprafețele locative cu altă destinație situate în orașe se reduce cu 30%;d) pentru suprafața locativă a garajelor folosite de organizațiile socialiste, de alte persoane Juridice și de persoanele fizice, 3 lei/mp.Plata chiriei pentru garaje închiriate angajaților se face în condițiile prevăzute de articolul 33.Art. 40. — Tariful de bază al chiriei lunare prevăzut la articolele 38 și 39 se majorează cu 30% pentru suprafața locativă dotată cu încălzire centrală sau gaze la sobe ori se reduce, după caz, pentru întreaga suprafață locativă, după cum urmează i— 10% pentru clădirile lipsite de Instalații de apă, canal, electricitate sau numai una ori linele din-■ tre acestea ;— 15% pentru suprafața locativă ^folosită pentru birouri situate la
1.

subsol sau în mansarde aflate direct sub acoperiș, care nu au fost destinate prin construcție acestui scop ;— 50% pentru suprafața locativă folosită de cooperativele de invalizi., Reducerile se aplică cumulativ, r Pentru suprafața dependințelor 
ca: oficii, culoare, coridoare, grupuri sanitare, boxe și altele asemenea, se aplică o reducere de 50% a tarifului de bază.Pentru suprafața dependințelor aferente suprafețelor locative prevăzute la articolul 39 litera c se aplică o reducere de 30% a tarifului de bază.Art. 41. — Pentru curțile și grădinile aferente suprafețelor locative, indiferent de destinație, tariful anual al chiriei este de 1 leii/mp.Art 42. — Contractul de închiriere pentru suprafețele locative cu altă destinație decît aceea de locuință se încheie în formă scrisă, pe baza ordinului de repartizare.Art. 43. — Litigiile în legătură cu repartizarea, deținerea sau folosirea suprafeței locative cu altă destinație decît aceea de locuință vor fi soluționate de către organele de arbitraj, cînd toate părțile sînt organizații socialiste.

CAPITOLUL IX
Asociația locatarilorArt 54. — In clădirile cu mai multe apartamente, locatarii principali, persoane fizice sau juridice, constituie de drept și fără altă formalitate o asociație a locatarilor, avînd ca scop buna gospodărire a părților și instalațiilor de' folosință comună ale clădirii, încasarea la timp a cotelor din contribuție la plata cheltuielilor comune și promovarea unei atitudini juste față de avutul obștesc și respectarea normelor de conviețuire socialistă. Asociații de locatari se . pot constitui și pe grupe de clădiri.Asociația locatarilor are personalitate juridică.Hotărîrile adunării generale a asociației locatarilor prin care se încalcă prevederile legale sau statutare pot fi atacate la instanțele judecătorești.Art. 55. — Modul de organizare și funcționare a asociației locatarilor, precum și modul de folosire a mijloacelor bănești și materiale, se vor stabili prin statutul tip al . asociației locatarilor.CAPITOLUL VI

CAPITOLUL II
Normarea și repartizarea locuințelor 

din fondul locativ de stat4 Art 6. — Norma locativă pentru locuințele din fondul locativ de stat este de 8 mp suprafață locuibilă pentru fiecare persoană.Camera care depășește norma locativă se repartizează de preferință pentru a fi folosită de soți «au soți cu copii, pînă la vîrsta 'de 7 ani, indiferent de sex.Art. 7. —- Suprafața locuibilă care depășește norma locativă constituia Suprafața excedentară.Suprafața excedentară compusă din una sau mai multe camere se- E arate constituie suprafață dispo- ibilă șl poate fi repartizată., Suprafețele disponibile din apar- htamentele cu mai multe locuințe 
pot fi repartizate persoanelor în- /dreptățite la extindere sau, după 'caz, persoanelor indicate de loca- ■ tarii principali.I Au dreptul la o suprafață excedentară nerepartizabilă, cu majorarea corespunzătoare a chiriei potrivit prevederilor prezentei legi, ■categoriile de persoane stabilite prin hotărîre a Consiliului de Mi- ihiștri.Art. 8. —- Repartizarea suprafeței locative din fondul locativ de stat aflate în administrarea întreprinderilor de stat prevăzute la articolul 1 alineatul 1 se face de către comitetele executive ale consiliilor populare, ținîndu-se seama de condițiile de locuit, situația familială, Vechimea și aportul în producție, dîndu-se prioritate muncitorilor Calificați, specialiștilor, familiilor 
cu mulți copii.Locuințele construite din fondurile de investiții centralizate și destinate prin planul de stat ministerelor, altor organe centrale 
sau organizațiilor subordonate a-

cestora, nominalizate pe noile obiective mai importante, se repartizează numai angajaților indicați nominal de organizațiile beneficiare ale acestor locuințe. Contractul de închiriere pentru aceste locuințe este accesoriu al contractului de muncă.Art. 9. — Suprafața curților șl grădinilor aferente clădirilor va fi repartizată odată cu suprafața locativă, în exclusivitate sau, după caz, în folosință comună, șl trecută în ordinul de repartizare.Art. 10. — Atribuirea de locuințe în orașele mari se poate face numai persoanelor și familiilor care domiciliază în orașul respectiv.Prin hotărîre a Consiliului da Miniștri se stabilesc orașele mari în înțelesul alineatului precedent, numărul persoanelor ce pot fi aduse din alte localități în aceste orașe prin angajare, inclusiv absolvenții repartizați în producție sau prin transferare și normele privind aceste angajări sau transferă ri.Art. 11. — Locuința repartizată poate fi ocupată mimai după încheierea contractului de închiriere.Art 12. — Ordinul de repartizare va putea fi revocat pînă la încheierea contractului de închiriere sau, cînd a fost emis cu încălcarea dispozițiilor legale, anulatArt. 13. — Locuința din fondul locativ de stat se atribuie în folosința titularului ordinului de repartizare și membrilor familiei sale, care vor fi prevăzuți nominal în ordinul de repartizare.Fac parte din familie, în înțelesul alineatului precedent, soții și copiii, precum și părinții soților întreținuți de aceștia.

P Art. 26. — Pentru chirigii care ' nu sînt angajați sau pensionari se aplică tariful prevăzut pentru angajații cu peste 1 600 lei salariu, cu excepția acelora care primesc ajutor social, cărora li se aplică tariful de bază prevăzut pentru cei cu salariu sau pensie pînă la 800 lei lunar.Membrii cooperativelor meșteșugărești sînt asimilați cu angajații, luîndu-se ca bază de calcul retribuția tarifară a categoriei de încadrare.Art. 27. — Persoanele incapabile de muncă din cauza bătrîneții sau bolii și lipsite de mijloace, precum și studenții fără alte venituri decît cele provenite din bursă, care locuiesc singuri, plătesc chiria calculată la tariful de bază prevăzut pentru salariul tarifar sau pensia chiriașului pînă la 800 lei.Art. 28. — Calculul chirie! peiw tru locuința ocupată de o familie în care sînt mai mulți angajați sau pensionari se va face pe baza salariului tarifar lunar sau pensiei celei mai mari.Art; 29. — Tariful; de bâză se majorează cu 30 la sută pentru locuințele cu încălzire centrală sau gaze la sobe ori se reduce, după caz, pentru întreaga suprafață locuibilă, după cum urmează î— 15 la sută pentru camerele situate la subsol sau în mansarde aflate direct sub acoperiș ;— 10 la sută pentru locuințele lipsite de instalații de apă, canal, electricitate sau numai, de una ori unele dintre acestea ;— 10 la sută pentru locuințele construite din materiale de construcție inferioare ca I paiantă, chirpici și lemn.

Reducerile se aplică cumulativ. Art 30. — Pentru suprafața locuibilă excedentară care depășește norma locativă, la tariful de bază se aplică o majorare progresivă de 1— 25 la sută pentru primii 10 mp ;— 50% pentru următorii 10 mp j— 100% pentru restul suprafeței locuibile.Art. 31. — La chiria calculată potrivit articolelor 25—30 se a- daugă 12 lei lunar pentru baie cu cadă și 8 lei lunar pentru baie numai cu duș.Art. 32. — Chiria pentru suprafața subînchiriată este egală cu chiria aferentă suprafeței locuibile subînchiriate și a dependințelor la care are acces subchiriașul, cu o majorare de pînă la 15%. In cazul în care acest spațiu este mobilat, majorarea poate fi pînă la 1500/», în raport de confort.Art. 33. — Chiria datorată de angajatul unei organizații de stat, al unei organizații cooperatiste sau al altei organizații obștești, pentru locuința deținută în clădirile proprietate de stat, se va reține de către acea organizație pe statul de salarii din remunerația lunară cuvenită acestuia, indiferent de orice alte rețineri, chiar dacă prin a- ceasta se depășesc limitele prevăzute de art. 409 din Codul de procedură civilă. Modalitatea reținerii se stipulează în dhiriere.Chiriașii, alții zuți în alineatul plăti chiria în condițiile prevăzu
te în contractul de închiriere.

contractul de în-decît cel prevă- precedent, vor

Obligațiile organizațiilor de stat 
care închiriază și ale chiriașilor 

în legătură cu întreținerea, repararea 
și folosirea fondului locativ de stat

cu destinația de locuință

CAPITOLUL III 
închirierea locuințelor din fondul 

locativ de statt Art 14. — Contractul de închiriere pentru locuințele din fondul locativ de stat se încheie în formă scrisă cu titularul ordinului de repartizare.Contractul de închiriere pentru suprafețele locative cu destinația de locuință din fondul locativ de stat are valoare de înscris autentia și constituie titlu executoriu.Art. 15. — Locatarul principal are dreptul să subînchirieze o parte din suprafața locativă a locuinței dacă aceasta nu constituie suprafață disponibilă.Subînchirierea se poate face numai persoanelor care au domiciliu sau viza de flotant în localitatea respectivă.Art. 16.mută definitiv în altă își păstrează dreptul de asupra locuinței ce dețin 
6 luni de la data mutării.Art. 17. — Personalul

Persoanele care se localitate folosință cel multcasnic și cel de deservire a clădirilor cu mai multe apartamente, care dețin suprafața locativă ca accesoriu al contractului de muncă, pierd dreptul de folosință a acestei suprafețe odată cu încetarea contractului de muncă, fără a li se atribui altă suprafață locativă.Art 18. — Nici o persoană nu poate fi evacuată din locuința deținută în mod legal decît în cazurile și în condițiile prevăzute de lege.Art. 19. — In caz de divorț, dacă soții nu au convenit altfel, beneficiul contractului privitor la locuință folosește soțului căruia 1 s-au dat în îngrijire copiii, iar în cazul cînd nu 'sînt copii, soțului care a obținut divorțul.In toate celelalte situați! instan
ța care pronunță divorțul va hotărî care dintre soți va avea beneficiul contractului privitor la lo- : cuință.E Art. 20. — Persoanele care ocu-

pă fără contract de închiriere o suprafață locativă din fondul locativ aflat în administrarea întreprinderilor de stat prevăzute în articolul 1 alineatul 1 vor fi evacuate, fără atribuirea altei suprafețe locative, pe baza deciziei comitetelor executive ale consiliilor populare ale municipiilor, sectoarelor municipiului București, orașelor și comunelor.Evacuarea se face de către întreprinderile care au în administrare fondul locativ de stat prevăzut în alineatul precedent, iar în caz de opunere, evacuarea se face împreună cu organele de miliție.Art, 21. — Locatarii principali și cei ce locuiesc împreună cu aceștia pierd dreptul de folosință a suprafeței locative și vor fi evacuați fără atribuirea altei suprafețe locative în următoarele cazuri:a) dacă pricinuiesc însemnate stricăciuni locuinței, clădirii în care aceasta este situată, instalațiilor și accesoriilor acestora, precum și oricăror alte bunuri aferente lor, sau dacă înstrăinează fără drept părți ale acestora.b) dacă prin comportarea lor fac imposibilă conviețuirea pentru alți locatari din același apartament sau clădire, ori împiedică folosirea normală a locuinței de către alți locatari;c) dacă locuința a fost obținută ca urmare a săvîrșirii infracțiunii de filodormă sau a altor infracțiuni ;d) dacă nu plătesc timp de 3 luni consecutiv chiria sau cota-parte a cheltuielilor ce le revin potrivit dispozițiilor legale. Dacă în cursul procesului de evacuare se plătește suma datorată, instanța va putea respinge cererea, obligînd pe pîrît la plata cheltuielilor de Judecată. Instanța va admite totuși cererea de evacuare dacă împotriva loca-

CAPITOLUL V
Normarea, repartizarea și stabilirea 
chiriei pentru fondul locativ cu altă 
destinație decît aceea de locuințăArt 34. — Suprafețele locative cu altă destinație decît aceea de locuință, aflate în administrarea directă sau, după caz, în proprietatea organizațiilor socialiste, a altor persoane Juridice, precum și a persoanelor fizice, folosite ca birouri, sînt supuse normării.Pentru fiecare angajat cu muncă de birou se va folosi o suprafață medie ce nu va depăși 5 mp., calculată pe întreaga unitate, cu excepția celor care lucrează la planșetă și a altor categorii de angajați stabilite de Consiliul de Miniștri, pentru care suprafața medie nu va depăși 6 mp de fiecare angajat.Suprafața locativă folosită ca bî* rouri și care depășește suprafața rezultată din aplicarea dispozițiilor prevăzute în alineatul precedent constituie suprafață locativă excedentară.Art 35. — Repartizarea suprafeței locative cu altă destinație decît aceea de locuință se face de către :— Comitetul pentru Problemele Administrației Locale, pentru organele centrale de stat, cooperatiste și alte organizații obștești;— organele centrale ale administrației de stat, pentru suprafețele locative aflate în administrarea directă a organizațiilor subordonate acestor organe ;— organele locale ale administrației de stat, pentru suprafețele locative aflate în administrarea directă a organizațiilor subordonate acestor organe, în proprietatea altor persoane juridice, precum și a persoanelor fizice.Art. 36. — Garajele se repartizează de către comitetele executive ale consiliilor populare ale municipiilor, sectoarelor municipiului București, orașelor și comunelor, acordîndu-se prioritate persoanelor Juridice sau fizice care au sediul sau locuiesc în clădirea sau în apropierea clădirii în care este situat garajul. Cînd sînt mai mulți solicitanți, dintre care unul este o organizație socialistă, repartizarea se face acesteia. Garajele pot fi re-

partizate în folosință comună cînd capacitatea lor și condițiile de acces permit aceasta. Nu sînt supuse repartizării garajele aflate în administrarea directă, respectiv în proprietatea organizațiilor socialiste, folosite pentru autovehiculele proprii, precum și garajul rent unei locuințe proprietate sonală locuită în întregime parțial de proprietar.Persoanele Juridice și fizice dețin cu chirie garaje proprietate de stat pot face schimb de garaje, substituindu-se în drepturi și obligații, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor privind schimbul de locuințe.Art 37. — Tariful de bază al chiriei lunare pentru suprafețele locative cu altă destinație decît aceea de locuință este unie pe treg cuprinsul țării, indiferent proprietar.Art. 38. — Tariful de bază chiriei lunare pentru suprafața cativă folosită pentru birouri este ia) pentru organizațiile socialiste, 3,50 lei/mp ;b) pentru persoanele Juridice, altele decît organizațiile socialiste, precum și pentru persoanele fizice, 
5 lei/mp.Pentru suprafața locativă excedentară folosită ca birouri se plătește o chirie majorată de 100% față de tariful de bază.! Art. 39. — Tariful de bază al chiriei lunare pentru suprafața locativă folosită în alte scopuri decît pentru birouri este:a) pentru suprafața locativă folosită pentru activități social-cultu- rale, camere oficiale, de oaspeți, precum și pentru cazarea unor specialiști, 2,50 lei/mp ;b) pentru suprafața locativă folosită pentru ateliere de către artiștii plastici și meseriașii autorizați, 3 lei/mp ;c) pentru suprafața locativă folosită pentru activități comerciale, industriale și prestări de servicii în municipiul București, 8 lei/mp, iar pentru depozite, 7 lei/mp.La celelalte municipii, pentru suprafața locativă folosită pentru activități comerciale, Industriale fi

afe- peiy 
sawcare

în
deal lo-

'Art. 44. —■ Organizațiile de stat care închiriază suprafețe locative cu destinația de locuință sînt obligate la : repararea și înlocuirea tuturor elementelor de construcții șl instalații din exteriorul clădirii și al anexelor ei, a elementelor de instalații aferente clădirii — ascensor, hidrofor, instalație de Încălzire centrală și preparare a apei calde, puncte termice, crematorii —, precum și efectuarea transformărilor instalațiilor de ardere ca urmare a schimbării combustibilului.Suprafața locativă închiriată se predă chiriașului în stare normală de folosință.Art. 45. — Chiriașii sînt obligați la plata chiriei, precum și la întreținerea și repararea elementelor de construcții și instalații din interiorul locuinței și ale părților de folosință comună ale clădirii Și anexelor acesteia.Chiriașii sînt obligați la repararea și înlocuirea' elementelor de construcții și instalații deteriorate ea urmare a folosirii lor necores-

punzătoare, indiferent dacă acestea sînt în interiorul sau exteriorul clădirii. ,Art. 46. — Chiriașii sînt obligați să plătească cu regularitate cotele ce le revin din cheltuielile de întreținere și reparare a părților și instalațiilor de folosință comună ale clădirii, iar la încetarea contractului de închiriere sînt obligați să predea suprafața locativă în stare de folosință, ținîndu-se seama de starea în care a fost închiriată.Chiriașii vor plăti în întregime, pentru toate persoanele cu care locuiesc, cheltuielile pentru apă, canalizare, iluminat, încălzire, ' precum și alte cheltuieli ce decurg din folosirea părților și instalațiilor comune ale clădirii.Art. 47. — Chiriașii pot executa pe cont propriu, cu autorizarea prealabilă scrisă a proprietarului și în condițiile stabilite cu acesta, lucrări de sporire a confortului, Șiprecum și lucrări de amenajări modificări de spații.

■*

CAPITOLUL VII 
Dispoziții cu privire la locuințele 
construite 

ale întreprinderilor și organizațiilor
economice'Art. 48. — Suprafețele locative din clădirile proprietate de stat construite de întreprinderi șl organizații economice de stat din fonduri proprii, aflate în administrarea lor, se repartizează de către conducerile acestora numai engajaților lor.Contractul de închiriere a suprafețelor locative prevăzute în alineatul precedent este accesoriu 

el contractului de muncă.In cazul în care contractul de muncă încetează din inițiativa sau din vina angajaților, aceștia sînt obligați să elibereze locuința de- de deobligați să elibereze locuința ținută, în termen de 6 luni la încetarea contractului muncă.Angajații întreprinderilor și ganizațiilor economice de stat rora li s-au repartizat locuințe înor- că-

I

de statcondițiile primului alineat au dreptul să le dețină și după pensionarea lor.In caz de deces al angajatului sau pensionarului, evacuarea soțului sau a celorlalți membri ai familiei sale care locuiesc cu acesta nu șe va putea face decît cu atribuirea unui spațiu locativ corespunzător.Art. 49. — Suprafața locativă aflată în administrarea directă a întreprinderilor sau organizațiilor economice de Stat poate face o- biectul schimbului numai între angajații aceleiași unități și cu aprobarea conducerii acestora.Art. 50. — Dispozițiile prezentei legi se aplică în mod corespunzător și locuințelor construite din fondurile întreprinderilor și organizațiilor economice de stat.CAPITOLUL VIII
“8 " -Dispoziții cu privire la locuințele 

proprietate personală
W 'Art. 51. — Apartamentul proprie

tate personală folosit pentru uzul proprietarului și familiei sale nu este supus normării și repartizării. Proprietarul are dreptul să închirieze o parte din apartamentul folosit pentru uzul său și al familiei sale, inclusiv sub formă de cameră mobilată, persoanelor care 
au domiciliul stabil sau viza de flotant în localitatea respectivă.Art. 52. — Dispozițiile prezentei legi privind obligațiile organizațiilor de stat care închiriază și ale chiriașilor ce dețin suprafețe locative proprietate de stat se aplică în mod corespunzător și suprafețelor locative proprietate personală.Art. 53. — Comitetele executive ale consiliilor populare vor sprijini, la cerere, persoanele care au locuință proprietate personală, dar nu locuiesc în ele, să se mute în aceste locuințe în termen de 2 ani de la data cererii. In acest scop, vor repartiza chiriașilor care dețin locuințele respective, fie locuințele oferite în schimb de pro-

prietari, fie alte locuințe din fondul locativ de stat, cu respectarea dispozițiilor legale privind normarea suprafețelor locative.Chiriașii și familiile lor care urmează să elibereze locuința potrivit alineatului precedent, dar au contract pentru construirea sau cumpărarea unei locuințe în condițiile legii pentru dezvoltarea construcției de locuințe și vînzarea de locuințe din fondul de stat către populație, precum și cei care urmează să se mute în locuința proprietate personală deținută cu chirie de alte persoane, vor preda locuința pe care o dețin la mutarea lor în locuința construită, respectiv cumpărată sau eliberată de chiriași.Suprafața locativă din apartamentul proprietate personală care se eliberează prin mutări sau din alte cauze va fi pusă la dispoziția proprietarului și familiei sale, la cererea acestuia, fără a se putea exercita de către alți locatari dreptul de opțiune sau extindere.

CAPITOLUL X
Dispoziții comune, 
tranzitorii și finaleArt. 56. — Orice litigii în legătură cu aplicarea prevederilor prezentei legi se soluționează de instanțele judecătorești, cu excepția celor date în mod expres în competența altor organe.Art. 57. — Fondul locativ proprietatea organizațiilor cooperatiste sau altor organizații obștești este supus normării, iar repartizarea se face de aceste organizații.Organizațiile cooperatiste și aițr : organizații obștești vor aplica % mod corespunzător, cu privire la fondul locativ pe care îl au în ; proprietate, dispozițiile prezentei ‘ legi.Art. 58. — Pretinderea sau prl-3j mirea, direct sau indirect, de bani ț sau orice alt folos material — filo-7 dormă — pentru a indica persoana j căreia urmează a i se repartiza/ o suprafață locativă sau pentru al consimți la repartizarea ori schimbul unei suprafețe locative, cînd legea condiționează repartizarea sau schimbul de o asemenea indi- care 'sau consimțire,. constituie' in.-., fracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.Cu~ aceeași pedeapsă se sancțio-'ț nează plata, direct sau indirect, a unei filodorme, precum și intermedierea de asemenea fapte, în scopul arătat la alineatul precedent.Sancțiunea nu se aplică celui care plătește filodormă, dacă denunță fapta, din proprie inițiativă, de îndată ce a făcut plata.Art. 59. — Primirea unei chirii mai mari decît cea legală se pe-? depsește cu închisoare de la o ! lună la un an sau cu amendă.Art. 60. — Folosirea fondului lo-! cativ aflat în administrarea Mi-’ nisterului Afacerilor Externe - reglementează prin hotărîre a O sa siliului de Miniștri. On-Art. 61. — Normele cu privi!.- . la repartizarea suprafețelor locative disponibile, repartizarea suprafețelor locative excedentare folosite ca birouri, obligațiile proprietarilor și chiriașilor privind folosirea, întreținerea și repararea fondului locativ de stat cu altă: destinație decît aceea de locuință, aprobarea statutului tip al asociațiilor de locatari, precum și orice norme de aplicare a prezentei legî se stabilesc prin hotărîre a Consiliului de Miniștri.Art. 62. — Persoanele care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, dețin suprafețe de locuit suplimentare pe bază de ordin de repartizare emis potrivit dispozițiilor legale anterioare, le pot deține în continuare, aplicîndu-li-se tariful chiriei prevăzut de dispozițiile prezentei legi, pentru suprafețele excedentare.Art. 63. — Contractele de închiriere privind suprafețele locative cu destinația de locuință, indiferent de proprietar, existente la data Intrării în vigoare a prezentei legi, modificate potrivit prevederilor acesteia, se prelungesc de drept pînă la 1 ianuarie 1973.Art. 64. — Fondurile rezultate din cotele de amortizare destinate reparațiilor capitale la fondul locativ de stat cu destinația de locuință' pot fi utilizate de către întreprin-i derile care îl au în administrare,! și pentru finanțarea planului dai reparații curente, după acoperirea planului de reparații capitale.Fondurile rămase disponibile din" cotele de amortizare vor putea fi redistribuite de către organele în subordinea cărora se află întreprinderile oare au în administrarea lor fondul locativ de stat cu destinația de locuință.Prevederile prezentului articol se aplică de la 1 ianuarie 1968.Art. 65. — Comitetul de Stat al Planificării șl Ministerul Finanțelor vor modifica, în mod corespunzător, indicatorii economici și financiari aprobați pe anul 1968, ca urmare a aplicării dispozițiilor prezentei legi.Art. 66. — Prezenta lege intră In vigoare la data de 1 iulie 1968.Art. 67. — Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, Decretul nr. 78 din 3 aprilie 1952 pentru normarea, repartizarea și folosirea suprafeței locative și reglementarea raporturilor dintre propriet și chiriași, cu modificările și co; pletările ulterioare, se abrogăm
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CU PRILEJUL ZIIEI INDEPENDENȚEI DE STAT A ROMÂNIEI 

Șl A VICTORIEI ASUPRA GERMANIEI HITLERiSTE
Recepție cu prilejul Zilei 

naționale a R.S. Cehoslovace
VIZITELE DELEGAȚIEI PARTIDULUI

MUNCII DIN ELVEȚIA

Depuneri 
de coroane

Cu prilejul zilei de 9 mai — Ziua independenței de stat a României și a victoriei asupra Germaniei hitleriste, la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism, la Monumentul eroilor patriei și la Monumentul eroilor sovietici din Capitală au fost depuse joi dimineața coroane de flori. La solemnități au luat parte tovarăși1 Gheorghe Rădulescu, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Iosif Banc, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Mihai Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., Constantin Stătescu, secretarul Consiliului de Stat, membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, conducători ai unor instituții centrale și organizații obștești, generali și ofițeri superiori, foști comandanți de mari unități pe frontul antihitlerist, delegații ale oamenilor muncii din întreprinderile și instituțiile bucureștene.
Au participat șefii misiunilor diplomatice acreditați la București, atașați militari și alți membri ai corpului diplomatic.
Pe platourile din fața monumen

telor, companii militare au prezen
tat onorul.

La Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism, în acordu
rile imnului eroilor, au fost depuse 
coroane de flori din partea Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român, Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri, Corpului diplomatic, Ministerului Forțelor 
Armate, Ministerului Afacerilor Interne și Consiliului Securității Statului, Consiliului Central al Uniu
nii Generale a Sindicatelor, Comi- 
tetuli -Central al Uniunii Tineretului Comunist și Consiliului 
U.A.S.R., Consiliului Național al Femeilor, . Comitetului Municipal București al P.C.R. și a Comitetului Executiv al Consiliului popular al municipiului București, Comitetului organizatoric al veteranilor din războiul antihitlerist, Comitetului foștilor deținuți antihitleriști din România, precum și jerbe de

In întreaga tară au avut loc joi manifestări consacrate Zilei independenței de stat a României șl a,'victoriei asupra Germaniei hitleriste.în București la Clubul Uzinelor Grivița Roșie, Uzinele Laromet, Clubul Scînteia și Căminul Cultural din Dobroiești a fost ținută confe-

flori din partea organizațiilor de pionieri.La Monumentul eroilor patriei și la Monumentul eroilor sovietici au fost depuse coroane de flori din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri, Corpului diplomatic, Ministerului Forțelor Armate, Ministerului Afacerilor Interne și Consiliului Securității Statului, Comitetului organizatoric al veteranilor din războiul antihitlerist, Comitetului municipal București al P.C.R. și Comitetului Executiv al Consiliului popular al municipiului București, jerbe de flori din partea pionierilor.După solemnități, cei prezenți au primit defilarea companiilor de onoare.
★La solemnitatea depunerii de coroane la cimitirul militarilor britanici căzuți pe teritoriul României în lupta împotriva fascismului au luat parte Gheorghe Necula, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, Constantin Stătescu, secretarul Consiliului de Stat, Adrian Dimitriu și Dumitru Mosora — miniștri, și alți membri ai guvernului, reprezentanți ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe și ai Ministerului Forțelor Armate, ai Consiliului popular al județului Ilfov, generali și ofițeri superiori.Au fost de față șefi ai misiunilor diplomatice și atașați militari.O companie militară a prezentat onorul. După intonarea imnurilor de stat ale Marii Britanii și Republicii Socialiste România, au fost depuse coroane de flori din partea Consiliului de Stat și a Consiliului de Miniștri, a Corpului diplomatic, Ministerului Forțelor Armate, Consiliului popular al județului Ilfov.Cei prezenți au primit apoi defilarea companiei de onoare.
★în ziua de 9 Mai, au mai fost depuse coroane de flori la cimitirele eroilor sovietici din comunele Herăstrău și Jilava, precum și la cimitirele, monumentele și plăcile comemorative ale eroilor români și sovietici din întreaga țară.

★rința Independența de stat a României., La .Casa de cultură a sectorur, lui,, I a avut loc un montaj, literar. Manifestări asemănătoare au avut loc la Oradea, Brașov, Hunedoara, Cluj, Oituz, Tg. Ocna, Bacău și în alte localități. (Agerpres)

Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Socialiste Cehoslovace —■ cea de-a XXIII-a aniversare a eliberării de sub jugul fascist — însărcinatul cu afaceri ad-interim al R.S Cehoslovace la București, Karel Komarek, a oferit joi seara o recepție în saloanele ambasadeiAu participat Chivu Stoica, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Janos Fazekaș, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Mia Groza, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, membri ai C.C. al
★Joi seara cinematograful „Republica" din Capitală a găzduit spectacolul de gală cu filmul „A- cuzatul", organizat de Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă cu prilejul sărbătorii naționale a R.S. Cehoslovace. Au participat Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, Ion Brad, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Octav Li- vezeanu, vicepreședinte al Institutului Român pentru Relațiile Culturale cu Străinătatea, funcționari superiori din Ministerul A-

P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, conducători ai unor instituții centrale și organizații obștești, generali și ofițeri superiori, oameni de știință și cultură. Au luat parte șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la București și alți membri ai corpului diplomatic.Recepția s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească.
★Cu același prilej, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Republicii Socialiste Cehoslovace la București a vorbit la posturile noastre de radio și televiziune.

★facerilor Externe, oameni de cultură și artă, cineaști, precum și un numeros public. Au fost de față Karel Komarek, însărcinat cu afaceri ad-interim al R.S. Cehoslovace la București, și alți membri ai ambasadei. înainte de începerea spectacolului regizorul Mircea Mure- șan a prezentat publicului creația studiourilor cehoslovace distinsă în 1964 cu marele premiu „Globul de cristal' la Festivalul internațional al filmului de la Karlovy Vary.(Agerpres)

Continuîndu-și călătoria în țara noastră, delegația Partidului Muncii din Elveția, alcătuită din tovarășii Andre Muret, membru al Comitetului Director, al Secretariatului C.C. al P.M.E., deputat în Consiliul Național al Elveției, și Iacob Lechleiter, membru al Comitetului Director al C.C. al P.M.E., au vizitat în zilele de 8 și 9 mai Combinatul petrochimic și Rafinăria

Brazi, Institutul de cercetări viticole Valea Călugărească, Uzinele „Tractorul". Complexul turistic Poiana Brașov și Muzeul Doftana în cursul zilei de joi, oaspeții au făcut o vizită la Consiliul popular provizoriu ai municipiului Brașov, unde s-au întîlnit cu membri ai conducerii organelor locale de partid și de stat.

Divizia A la fotbal:

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 11, 12 și 13 mai. în țară : vre~n călduroasă. Cerul va fi vt iii. înnourărl mai accen

tuate se vor semnala în vestul tării, unde vor cădea averse izolate. Vînt potrivit din sectorul vestic. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 și 17 grade, iar maximele între 19 și 29 grade, local mai ridicate. în București : vreme călduroasă și în general frumoasă, Cerul va fi variabil. Vînt slab pină la potrivit.

Delegația parlamentară norvegiană 
in vizită prin CapitalăJoi, delegația parlamentară norvegiană, condusă de dl. Leif Granli, al doilea președinte al Stortingu- lui, care se află în țara noastră, ,1a invitația Marii Adunări Naționale, a vizitat obiective economice și culturale din București.în cursul dimineții, oaspeții, însoțiți de Mia Groza, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, și de alți deputați în M.A.N., au vizitat secția de tricotaje, confecții și ex

poziția de modele a Fabricii de confecții București.După amiază, delegația a poposit la Muzeul satului. Gospodăriile specifice diferitelor regiuni ale țării, precum și bogăția de țesături, ceramică și ornamentații din interiorul acestora au lăsat oaspeților o plăcută impresie.Seara, parlamentarii norvegieni au vizionat un spectacol la ODera română. (Agerpres)
TelegramăCu ocazia Zilei naționale a Olandei, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Cor- neliu Mănescu, a adresat ministrului afacerilor externe al Olandei, Joseph Luns, o telegramă de felicitare.în răspunsul său, ministrul de externe al Olandei a mulțumit ministrului de externe al României pentru felicitările și urările transmise.

Numirea ambasadorului 
Republicii Socialiste România 
în Republica Federală NigeriaPrin Decret al Consiliului de Stat, tovarășul Gheorghe Iason a fost numit în calitate de ambasador extraordinar și. plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Republica Federală Nigeria.(Agerpres)

A doua „repriză" (dar nu ultima) a celei de-a 23-a etape a campionatului diviziei A s-a consumat ieri după-amiază pe stadionul „Republicii", între Progresul și Steagul roșu. Un adevărat „meci al disperării", căci — avînd nevoie de puncte pentru a ieși din zona barajului — și o echipă și cealaltă au făcut tot ce le-a stat în putință pentru a-și apropia victoria. Șansele s-au dovedit de partea fotbaliștilor bucureșteni. Golul lui Șoan- gher (singurul de altfel în tot meciul) a fost marcat în minutul 35; mingea lovită puternic, la vreo 15 m de poarta lui Adamache, a căpătat o direcție derutantă pentru portar, mascat de coechipieri.Un prim sfert de oră, brașovenii s-au aflat în atac și au încercat poarta cu șuturi puternice. Pentru un timp, teatrul de desfășurare al jacului se stabilește la mijlocul terenului, forțele egaiizindu-se. Matei și Ma- teianu (pe de o parte), Ivăncescu și Ardeleanu (pe de altă parte) au în apropierea porților adverse initiative hotărite, însă portarii rezistă. A urmat golul — după ce Șoangher stătuse în prealabil la pămînt cîteva momente ca urmare a ciocnirii cu. un adversar mai forte. Replică dîrză din partea brașovenilor, însă în fața careului bucureștenilor, mingea, „amețită" de prea multe driblinguri, nu ajunge la un finalizator. Se pare că tocmai finalizatorul (jucător calm și cu forță de șut) a lipsit echipei brașovene. După pauză, sînt de semnalat ocaziile echipei Progresul : în min. 55, lovitură de la 14 m. și în min. 70, șutul imprecis al Iui Matei.

Chiar în ultimele secunde asistăm la „marea ratare" a brașovenilor: șu- tul-bombă al lui Ardeleanu — ce putea fi golul egalizator — este respins de masiva și destul de închegata a- părare a bucureștenilor.Echipa antrenată de Drăgușin, trezită parcă la realitate, de perspectiva puțin onorabilă pentru un club cu vechi state de servicii în fotbalul nostru, a abordat ieri jocul cu multă vigoare (la unii, e drept, cu prea multă... — Neacșu de pildă), Progresul n-a scăpat de „criză", deși totalizează acum 20 de puncte. Meciurile viitoare (cu Steaua și F.C. Argeș, la București; cu Farul, la Constanța) sînt cu atît mai dificile.Am remarcat — de la Progresul, pe: Matei, Mateianu, Șoangher, Peteanu, Matache, Mirăută (doar o repriză) ; — de la Steagul roșu, pe: Florescu, Ciutac, Pescaru, Gyorfi.în urma acestui meci deosebit de Important pentru periferia clasamentului, după Farul și Universitatea Cluj (aflate pe locurile 9 și respectiv 10, cu cîte 22 de puncte), urmează: 11. — Universitatea Craiova (21 de puncte); 12. — Progresul (20 p); 13. — A.S.A. Tg. Mureș (18 p) ; 14. — Steagul roșu (17 p).O notă corespunzătoare și arbitrului turdean Sever Mureșan, deși a exagerat uneori în privința „legii avantajului".
I. DUMITRIU

teatre
o Filarmonica de stat „G. Enescu* 

(la Ateneu — ora 20) : Concert simfo
nic. Dirijor : Ion Baclu n Opera ro
mână : Madame Butterfly — 19,30.
<a Teatrul de stat de operetă : My 
lair lady — 19,30 a Teatrul Național 
„I. L. Caragiale” (sala Comedia) : 
Domnii Glcmbay — 19,30, (sala Studio) : 
Părinții teribili — 19,30 a Teatrul da 
Comedie : Capul de rățol — 20 o Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra” (sala 
din Bd. Schitu Măgureanti nr. 1) : 
Iullus Cezar — 20, (sala din str. Al. 
Sania nr. 76 A) : Comedie pe întu
neric — 20 a Teatrul „C. I. Nottara" 
(sala Magheru) : Lovitura — 19,30,
(sala Studio) : Cînd luna e albastră — 
20 a Teatrul „Giuîeștl" (in sala Tea
trului evreiesc de stat) : Ullse șl co
incidențele — 19,30 o Teatrul ,,Barbu 
Delavrancea” : Intîinlre la Senlls — 20 
a Teatrul Mic : Baltagul — 20 o Tea
trul „Ion Creangă" : Toate pînzele sub 
— 16 » Teatrul „Țăndărică" (în sala 
din str. Academiei) : Punguța cu doi 
bani — 10; 17 a Teatrul satlrlc-muzlcal 
„C. Tănase" (sala Savoy) : Ca la Tă- 
nase — 19.30 a Ansamblul artistic al 
Uniunii Generale a Sindicatelor : Cu 
picioarele pe pămînt — 20 A Circul 
de stat : Fantezii de primăvară — 20.

cinema■

a Oscar : PATRIA (completare Cărții» 
de început) — 14; 16,30; 19; 21,15.
n Răzbunarea haiducilor : VICTORIA 
(completare Digul) — 0,30; 10,45; 13; 
15,30; 18; 20,30, MODERN (completare 
Pe urmele unul Ulm dispărut) — 9,30; 
11,45; 14; 16,30; 19; 21,30, ARENELE 
LIBERTĂȚII — 19,45.

107 cicliști au luat startul ieri
in „Cursa Păcii"

Joi, 9 mai, George Macovescti, prim-adjunct al ministrului afacerilor externe, a primit în audiență pe Marcos Antonio de Salvo Coimbra, in legătură cu apropiata prezentare a scrisorilor sale de acreditare, ca trimis extraordinar și ministru plenipotențiar al Republicii Federative a Braziliei în Republica Socialistă România.
★Joi a plecat la Paris o delegație alcătuită din Nicolae Guină, președintele Comitetului foștilor deținuți antifasciști, și Victor Ioneseu, membru al Comitetului C.F.D.A.,

care va participa la Congresul Federației internaționale a deportați- lor, internaților, rezistenți și pa- trioți din Franța.
★Cu prilejul organizării la București a „Zilelor tehnico-științifice austriece" joi seara a sosit în Capitală Philip Schoeller, vicepreședinte al Camerei federale de comerț a Austriei.Printre persoanele prezente la sosire, pe aeroportul Băneasa, se afla și dr. Johann Manz, ambasadorul Austriei la București.

Nimănui nu-i este îngăduit 
să nesocotească legea

sens, comitetul județean de partid, pe baza indicațiilor conducerii partidului, a initial o seamă de acțiuni importante de popularizare a legilor, de răspîndire in mase a cunoștințelor juridice, de prevenire a infracțiunilor și abaterilor de la normele dreptului nostra socialist.Sîntem conștient! de faptul că prin aceasta nu am făcut totul, că va trebui să milităm în continuare pentru

a da acestei activități un caracter permanent.Militînd zi de zi, cu fermitate, pentru transpunerea în viață, la toate nivelele, a indicațiilor date de plenara din aprilie a C.C. al P.C.R., vom crea condiții ca întotdeauna în societatea noastră socialistă, în toate celulele ei vii, să se statornicească ca o normă generală de conduită respectarea riguroasă a legilor țării.
(Urmare din pag. I)spre > obține „ușurarea situației" atunci cînd aceștia s-au â- bătut de la normele noastre legale și trebuie să răspundă în fața legii. Mai sînt de asemenea cazuri, și nu puține la număr, cînd cadre de conducere din întreprinderi încalcă diferite norme în special cele care privesc legislația muncii și protecția și tehnica securității muncii. Tot așa, unii membri de partid cărora li s-a acordat încrederea să muncească în diferite sectoare importante săvîrșesc ilegalități, abuzuri și chiar fapte de necinste care afectează proprietatea de stat, obștească sau interesele cetățenilor.Noi am combătut și combatem cu toată fermitatea asemenea manifestări incompatibile cu morala de partid și legile statului. Ne străduim să imprimăm cadrelor noastre de partid, de stat, economice, tuturor comuniștilor un înalt spirit de responsabilitate și corectitudine privind respectarea legilor șl acționăm cu intransigență atunci cînd se constată abateri de la această îndatorire. In ultimul timp, organizațiile noastre de partid au pus în discuția adunărilor generale cîțiva membri de partid tocmai pentru asemenea abateri, luînd măsuri exempdare, unii dintre aceștia fiind ulterior sancționați de organele de stat în temeiul legilor și al faptelor pe care le-au săvîrșit.Este desigur regretabil și dureros faptul că un membru de partid ajunge să dea seama în fata instanțelor judecătorești pentru încălcarea legilor statului. Dar, calitatea de membra de partid nu constituie șa nu poate constitui o circumstanță atenuantă, aceasta cu atît mai mult cu cît din ea decurg răspunderi șl obligații mult mai mari privind respectul pentru legile tării.Comitetul nostru județean de partid a tras concluzii și învățăminte corespunzătoare din documentele recentei plenare a C.C. al partidului. 
Ne străduim să întărim controlul, să îmbunătățim îndrumarea asupra ac
tivității organelor de securitate, mi

liție, procuratură și justiție, să întărim răspunderea comuniștilor, precum și munca de educare politică a lucrătorilor din aceste instituții. Perseverăm în a le acorda sprijin necesar pentru ca ele să-și poată îndeplini în cit mai bune condiții sarcinile ce le sînt încredințate, întreaga lor activitate să fie pătrunsă de grija față de om, precum și de spiritul unei înalte exigențe și responsabilități pentru respectarea legalității socialiste. In acest sens, recent, biroul comitetului județean a analizat activitatea organelor de miliție, procuratură și tribunal. Cu a- cest prilej, a stabilit măsuri menite să ducă la îmbunătățirea muncii a- cestor organe.Realitățile vieții noastre pun în evidentă ca o trăsătură caracteristică atitudinea înaintată, plină de grijă a maselor largi de oameni ai muncii de a respecta legile țării, regulile de conviețuire socială, de a-șl îndeplini cu conștiinciozitate îndatoririle .ce le au fată de stat, în producție.Cu toate acestea, mai sînt cetățeni care, uitînd de faptul că au nu numai drepturi, ci deopotrivă și obligații privind respectarea legilor, săvîrșesc fapte ilicite — abuzuri, acte de necinste și antisociale, lovind în interesele ordinii sociale, de stat, în proprietatea obștească, în interesele și drepturile cetățenilor. Mai ales pe șantierele de construcții, în unele cooperative agricole de producție, unități ale comerțului de stat și cooperatist se mai găsesc încă oameni care se dedau la falsuri, delapidări, sustrageri de bunuri materiale și alte infracțiuni de acest gen.Faptele dovedesc că asemenea stări de lucruri sînt favorizate de obicei acolo unde nu se exercită controlul de partid, de stat și obștesc, unde se desfășoară o slabă muncă politică educativă și unde în locuri de muncă cheie sînt puși oameni a căror cinste nu a fost îndeajuns verificată.Pentru aplicarea și respeotarea necondiționată a legilor statului o importanță deosebită prezintă munca de prevenire și zădărnicire a încălcării normelor de drept In acest

PENTRU RECOLTA 1968
(Urmare din pag. I),sebită trebuie să se acorde acestor acțiuni îndeosebi în județele Iași, unde mai sînt de terminat lucrări ce afectează peste 3 000 ha, Ilfov, Mureș și Galați — mai bine de 2 000 ha, Mehedinți — peste 1 500 ha, Tulcea — circa 1 000 ha. Totodată, prin grija uniunilor cooperatiste și a celorlalte organe județene, este necesar să se treacă chiar și la atacarea lucrărilor pe suprafețele care urmau să fie amenajate în anii viitori.Așa după cum prevede hotărîrea, organele centrale de stat, precum și întreprinderile și organizațiile locale agricole și neagricole acordă în a- ceste zile un puternic sprijin în lupta pentru combaterea efectelor dăunătoare ale secetei, punînd la dispoziția unităților agricole agregate pentru irigat, motopompe, cisterne, utilaj pentru lucrări terasiere etc. Organizarea folosirii neîntrerupte a acestor utilaje, astfel ca să te ude suprafețe cît mai întinse, este o îndatorire de mare răspundere a uniunilor cooperatiste, a conducerilor cooperativelor agricole. Subliniem acest lucra cu atît mai mult cu cît alături de unități în care țărănimea face mari eforturi pentru a asigura apa necesară plantelor, sînt altele unde utilajele și forța de muncă nu sînt folosite integral, iar materialele solicitate ca strict necesare și asigurate prin grija comandamentelor județene nu sînt ridicate imediat. Așa se face că în județele Gorj, Ialomița, Vrancea și Prahova porumbul cultivat în incintele amenajate pentru irigat n-a fost udat decît în proporție de 1—4 la sută, iar în județele Cluj, Suceava, Iași, Arad, Satu Mare sfecla de zahăr a fost irigată doar pe 6—11 la sută din suprafețe. Intîrzieri mari se semnalează și în legumicultura. In ju

dețele Bacău. Constanța, Neamț, Brașov și Mureș, bunăoară, s-au udat doar 23—48 la sută din terenurile a- menajate, ceea ce dovedește că nu s-au tras suficiente învățăminte din lipsurile semnalate anul trecut.Lupta împotriva secetei nu poate fi dusă limitîndu-ne doar la măsurile amintite. Situația impune o largă mobilizare a întregii țărănimi, a tuturor forțelor existente și pentru valorificarea aitor surse ce pot asigura apa necesară plantelor. Construirea de șanțuri provizorii, prin care să se folosească chiar și cele mai reduse surse de apă, formarea de mici acumulări pe cursurile de apă, forarea de puțuri care să asigure scoaterea și utilizarea mai deplină a apei freatice, a- flate la adîncimi convenabile — situații des întîlnite îndeosebi în județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare și altele — folosirea la irigatul culturilor amplasate în jurul grajdurilor a apei destinate în mod curent pentru alimentarea sectorului zootehnic, lucra posibil întrucît animalele sînt trimise, în această perioadă pe pășune la munte sau în afara centrelor gospodărești — iată doar cîteva dintre mijloacele ce stau la îndemîna țărănimii cooperatiste în lupta contra secetei și pe care aceasta, printr-o mobilizare largă a eforturilor, trebuie să le pună în valoare rapid și cît mai larg posibil.îngrijindu-se cu răspundere, la fața locului, în unități, de rezolvarea operativă a acestei probleme esențiale, uniunile cooperatiste trebuie să ajute conducerile cooperativelor agricole să organizeze udarea culturilor și prin mijloace mai simple, cum ar fi irigarea pe brazde, pomparea apei din nuri, iazuri și bălti pe suprafețele imediat învecinate, udarea plantelor cu apă transportată în cisterne, butoaie, căzi etc. Pe terenurile unde

Alergătorii noștri în pluton cu învingătorul etapeiIeri s-a dat startul în cea de-a 21-a ediție a tradiționalei competiții cicliste „Cursa Păcii", care se desfășoară anul acesta pe traseul Berlin- Praga-Varșovia, în 14 etape, însu- mînd peste 2 300 kilometri. Participă 107 cicliști din Anglia. Belgia, Bulgaria, Cuba, Danemarca, Elveția, Finlanda, Franța, Italia, Iugoslavia. Norvegia, Olanda, România, Suedia, Ungaria, U.R.S.S., Cehoslovacia. R. D. Germană, Polonia.Startul festiv a fost dat de președintele Uniunii internaționale de ciclism, Adriano Rodoni (Italia), care a urat suoces participantilor, spu- nînd : „Fiecare echipă va încerca să obțină victoria, dar în cele din urmă toti participant^ vor fi învingători pentru că este vorba de o cursă pentru pace".Prima etapă, desfășurată pe ruta Berlin-Frankfurt pe Oder-Berlin (170

km), a revenit la sprint concurentului polonez Zygmunt Hanusik, cronometrat cu 3h 49’40” (medie orară 44,400 km). în același timp a sosit un pluton numeros, în care se aflau și cicliștii români Gh. Moldoveanu, W. Ziegler, N. Ciumeti, I. Ardeleanu, G. Moiceanu.Căzînd la intrarea în stadion, în timp ce era angajat în fruntea plutonului pentru sprintul final, Ion Stoica a sosit cu o întîrziere de 1’30”.Astăzi se dispută etapa a 2-a, Ber- lin-Halle (189 km).
Tenismenii noștri la

nu poate fi folosit nici unul dintre H mijloacele indicate mai sus și, în mod | deosebit pe acelea cultivate cu plante H de mare importanță economică, sau I care se resimt mai mult la secetă — R legume, plantații tinere de vii și de N pomi etc. — conducerile cooperați- ■ velor agricole și uniunile cooperatis- ■ te sînt chemate să mobilizeze toate M brațele de muncă existente in comună pentru a uda suprafețele respective, chiar cu căldarea. Desigur, aceasta este o acțiune migăloasă, care va necesita mari eforturi materiale și de muncă, dar orice efort este răsplătit din belșug dacă apa care se scurge fără folos este dusă din matca obișnuită acolo unde este utilă plantelor, fiindcă în joc este plinea fiecăruia dintre noi. Avem certitudinea că țărănimea noastră, înțelegînd necesitatea stringentă a acestor eforturi, va da dovadă, și de această dată, de o înaltă conștiință pa trio i. că, va răspunde' în masă chemării ce I se adresează.Acțiunea de prevenire și de atenuare a efectelor secetei este o problemă complexă și de mare importanță pentru întreaga economie națională. De aceea, organele județene trebuie să stabilească cu atenție, discernămînt și operativitate, în funcție de condițiile existente în fiecare unitate agricolă, măsurile tehnice care se impun, iar printr-o organizare temeinică a muncii să asigure înfăptuirea lor, punct cu punct. Măsurile recomandate pentru cooperativele agricole vor trebui aplicate cu aceeași răspundere și în gospodăria personală a membrilor cooperatori.Pentru a înfăptui măsurile prevăzute în Hotărîrea Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. și a Consiliului de Miniștri, uniunile cooperatiste sînt chemate să mobilizeze întreaga țărănime să ajute consiliile de conducere din unități în organizarea exemplară a muncii, îneît să se asigure executarea întregului volum de lucrări necesar atît pentru amenajarea terenului, cît și pentru exploatarea rațională a tuturor suprafe- H telor ce pot primi apă. în acest scop, | trebuie găsite forme de organizare ■ și de cointeresare specifice fiecărei n unități și aplicate stimulente care să I asigure functionarea și noaptea a tu- H turor utilajelor.Sub conducerea organelor și orga- H nizațiilor de partid, uniunile cooperatiste trebuie să se ocupe cu perseverență și răspundere, de mobilizarea tuturor forțelor la îndeplinirea sarcinilor care stau în fața țărănimii cooperatiste în perioada actuală, în așa fel îneît lipsa de apă să se facă cît mai puțin simțită, să se asigure recolta acestui an.

ItalieiLa Roma au continuat campionatele internaționale de tenis ale Italiei. în proba de simplu bărbați jucătorul român Ilie Năstase s-a calificat pentru turul trei, învingîndu-1 cu 6—4,6— 3. 3—6, 1—6, 6—2 pe italianul P. Tocci.Alte rezultate : Alexander (Australia)—Lihaciov (U.R.S.S.) 4—6, 6—3,7— 9, 6—1, 6—2 ; Moore (Australia)— Crotta (Italia) 3—6, 6—3, 6—8, 6—2, 6—2.
O nouă 
șansă...De la începutul anului Administrația de stat Loto-Pro- nosport a acordat participan- ților la diferitele concursuri și trageri peste 300 autoturisme de diferite mărci și capacități.Un nou prilej de a obține autoturisme îl oferă concursul special Pronosport din 12 mai care atribuie 500 000 lei din fondurile speciale sie Administrație; de stat Loto- Pronosport pentru premiile suplimentare, între care 4 autoturisme (1 „Renault 16", 1 „Moskvici 403“, cu 2 faruri, 1 ,.Skoda 1 000 M.B.“ și 1„Trabant 601“, prin tragere la sorți).Concursul mai este dotat cu premii în bani, pe trei categorii variabile în valoare totală de 300 000 lei. premii o- bișnuite și premii suplimentare în bani, pe 6 categorii.Participarea la concursul special Pronosport din 12 mai 1968 se face în același mod ca și pînă acum.Trierea buletinelor câștigătoare se va efectua între 13—16 mai.Omologarea premiilor va a- vea loc în ziua de 17 mai.Cîștigătorii autoturismelor vor fi înștiințați în scris a- supra datei cînd vor intra în posesia lor.

• Balul de sîmbătă seara : LUCEA
FĂRUL (completare Mica panteră șl 
prietenul ei) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30) 
20,45, GRADINA DOINA — 19,45.
C Obsesia : SALA PALATULUI (seria 
de bilete 2378 — orele 17,30 și seria 
2379 — orele 20,15), REPUBLICA (com
pletare Pe urmele unui film dispărut.)
— 9; 11,30; 14; 16,15; 18,45; 21,15, CAPI
TOL (completare Mica panteră șl prie
tenul ei) — 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30;
21; la grădină — 20, STADIONUL
DINAMO — 19,45.
• Ea va rîde : FESTIVAL (completare 
Vizita conducătorilor de partid și de 
stat în județele Constanța și Tulcea)
— 8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21; la
grădină — 19,30, FEROVIAR — 10;
12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15, EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15 
(la ultimele două completarea Mica 
panteră șl prietenul ei).
a El Dorado : EXPOZIȚIE — 19,30, 
GLORIA — 9; 11,30; 14; 16,15; 18,30; 
20,45, TOMIS — 8,30—16 în continuare ; 
18,30; 21; la grădină — 19,30.
a Sfîrșitul agentului W 4 C s BUCU
REȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 2L 
a Gioconda fără surîs : CENTRAL — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
a Asasinul din cartea do telefon t 
CINEMATECA — 10; 12,30.
a Sînt șl cu numai o femele : MIO
RIȚA (completare Intre două bombar
damente) — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,151 
20,30.
a Blestemul rubinului negru : LUMI
NA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, 
COTROCENI (completare Orizont știin
țific nr. 2/1968) — 15,30; 18; 20,30.
a Program pentru copil : DOINA — 
9; 10.
a Sfintul Ia pîndă : DOINA — 11,30; 
13,45; 16; 18,30; 20,45, BUZEȘTI (com
pletare Orașul) — 15,30; 18; 20,30; la 
grădină — 19,30.
a Program de filme documentare i 
TIMPURI NOI — 9—21 In continuare. 
Î> Praștia de aur : UNION (completare 
ntre două bombardamente) — 15,30; 

13; 20,30, POPULAR (completare Flori 
pentru litoral) — 15,30; 18; 20,30.
a Topkapl : GIULEȘTI (completară 
Pilule II) — 15,30; 18; 20,30, BUCEGI 
— 9; 11,30; 15,30; 18; 20,30; la grădină 
— 19,45.
a Cu toată viteza, înainte ! : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE (completară 
Flori și Insecte) — 15,30; 18; 20,15.
a Un bărbat șl o femeie : DACIA 
(completare Cîntece în lemn) — 9—15,45 
în continuare ; 18,15; 20,30.
a Capcana : FERENTARI (completară 
Gustav modifică) — 15,30; 18; 20,30.
a Eddie Chapmann, agent secret i 
GRIVIȚA — 9; 11,45; 14,30; 17,30; 20.30, 
FLAMURA — 9; 11,45; 14,30; 17,30;
20,30.
a Am întîlnit țigani fericiți : UNIREA 
(completare Ultimele scrisori) — 15,301 
18; la grădină — 20,15.
a Pentru cîțiva dolari In plus : FLA- 
CARA — 15; 17,45; 20,30, AURORA — 
8,30; 11,30; 14,30; 17,30; 20,30; la gră
dină — 19,30.
a Jocuri neschimbate t VITAN (com
pletare Corabia misterioasă) — 15,301 
18; 20,30.
a Eu, cu, eu... șl ceilalți : ARTA — 
9,15; 11,30; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30; la 
grădină — 19,30.
a Răpirea fecioarelor : MUNCA (com
pletare Cînd frumosul e util) — 14; 16) 
18,15; 20,30.
a Eroii de Ia Telemark : MOȘILOR —< 
15,30; 18; 20,30; la grădină — 19,45.
a Camera în formă de „L“ : VIITO
RUL — 15,30; 18; 20,30.
a Zile de vară : MELODIA (completa
re Vizita conducătorilor de partid șl 
do stat în județele Constanța șl Tulcea) 
— 9; 11,15; 13,30; 18; 18,15; 20,45.
a Căutațl Idolul : VOLGA — 9,30—1» 
in continuare, 18,30.
n Trei grăsuni ; VOLGA (completare 
Reportaj prin Țara BIrsei) — 20,45.
a Viața în doi : FLOREASCA (com
pletare Mica panteră șl prietenul ci) 
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
a Valetul de pică : PACEA (comple
tare Creierul) — 15,45; 10; 20,15, COS
MOS (completare Cu dansatorii ma
ghiari în Grecia) — 14,30; 16,30; 18,30) 
20,30.
a Tom șl Jerry : RAHOVA (comple
tare Acțiunea din Insula păsărelelor) 
— 15,30; 18; la grădină — 20,15.
a O lume nebună, nebună, nebună i 
PROGRESUL — 15,30; 19; GRADINA 
PROGRESUL PARC — 20.

8 Hocus-Pocus : LIRA (completare 
ustav știe mal bine) — 15,30; 18; 20,30.

a Cele două orfeline : DRUMUL SĂRII 
— 15; 17,30; 20.
a Doctorul Aumădoare : CRINGAȘI
(completare Orizont științific nr. 1/1968) 
— 15,30; 10; 20,30.
e Gentlemanul din Cocody : GRADINA 
LIRA — 20.
a Fragil sălbatici 1 PARCUL HERĂS
TRĂU — 20.
a O fată fericită i GRADINA VITAN 
— 19,30.

10,00 — Curs de limba engleză (lec
țiile 1 și 2 reluare). 11,00 — închiderea 
emisiunii de dimineață. 17,30 — Pentru 
copii. Țara mea : Comori de artă
populară : Ceramica. 18,00 — Drumuri șl 
popasuri — emisiune turistică. 18,20 — 
Buletinul circulației rutiere. 18,30 — 
Curs de limba spaniolă — lecția a 15-a. 
19,00 — Albatros — revistă literară
pentru tineret. 19,30 — Telejurnalul de 
seară. 19,50 — Buletinul meteorologic. 
— Publicitate. 20,00 — Actualitatea
agricolă. 20,20 — Studioul muzical :
Weber. 20,40 — Dialog despre cultură. 
21,00 — Reflector. 21,15 — Film artis
tic : „Șapte băieți și o ștrengărită” —• 
coproducție româno-franceză. 22,45 — 
Telejurnalul de noapte. 23,00 — în
chiderea emisiunii.



înaintea convorbirilor 
preliminare dintre

f. A Vietnam și 5. U. A.

CONFERINȚA
INTERNAȚIONALĂ 

PENTRU 
DREPTURILE OMULUI

Manifestări consacrate
Zilei independenței 
de stat a României

150 DE ANI DE Lfl MEȘTEREA LUI KARL MOX

Un colocviu sub auspiciile UNESCO

CORESPONDENȚA DIN PARIS 
DE LA AL. GHEORGHIU

Proiectul de rezoluție ini
țiat de România cu privire 
la educarea tineretului a 
fost adoptat in unanimitate

Pregătirile în vederea convorbiri
lor preliminare dintre Hanoi ți Wa
shington au ajuns intr-un stadiu fi
nal.

Ca sediu al convorbirilor a fost 
ales Centrul de conferințe internațio
nale al Ministerului Afacerilor Ex
terne, din Avenue Kliber, situat la 
o sută de metri de Arcul de Triumf. 
E fostul local provizoriu al UNESCO 
din anii de după război, care dis
pune de opt săli de conferință, de in
stalații pentru traducere simultană ți 
de o sală de presă.

In fața unei considerabile avalanșe 
de ziariști — se orede că numărul 
lor ar putea ajunge la 2 000 — ve- 
niți din întreaga lume pentru a ur
mări convorbirile apreciate ca cel 
mai important eveniment politic al 
actualității, autoritățile franceze au 
amenajat un centru de presă special, 
care va fi instalat la Ministerul Poș
telor ți Telecomunicațiilor. Cei 500 
de ziariști veniți din S.U.A îfi vor 
instala cartierul general la un mare 
hotel din Piața Concorde. Hotelu
rile din Paris sînt asaltate de repor
teri de pe toate continentele.

Atenția comentatorilor se concen
trează asupra reprezentanților celor 
două părți participante la convorbiri. 
După cum se știe, reprezentantul 
guvernului R. D. Vietnam este 
ministrul Xuan Thuy. El e 
însoțit de Ha Van Lau, ambasa
dor, consilier al ministrului, Ngu
yen Minh Vy, consilier al minis
trului, Nguyen Thanh Le, consilier 
ți purtător de cuvînt al ministrului, 
fi Phan Hien, consilier al ministru
lui. In drum spre Paris, Xuan Thuy 
a făcut o escală la Pekin, unde a 
fost întîmpinat de Cen I, vicepremier 
al Consiliului de Stat, ministrul 
afacerilor externe al R.P. Chineze, ți 
de alte persoane oficiale. La 9 mai 
a fost primit la Moscova de pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., Alexei Kosîghin, cu care a 
avut o convorbire.

Sosind pe aeroportul Bourget, mi

nistrul Xuan Thuy a declarat repre
zentanților presei: „Scopul con
vorbirilor este acela de a deter
mina, cu participarea americană, 
încetarea necondiționată a bom
bardamentelor ți a tuturor celor
lalte acte de război americane 
împotriva R. D. Vietnam. Vom 
discuta, de asemenea, ți alte pro
bleme interesând cele două părți, 
așa cum rezultă în mod clar din 
declarația din 3 aprilie 1968 a 
guvernului R. D. Vietnam ți din 
cea din 3 mai 1968 a Ministeru
lui Afacerilor Externe al R. D. 
Vietnam". Xuan Thuy a subliniat 
că „pentru o soluționare corectă 
a problemei vietnameze, guvernul 
R. D. Vietnam a prezentat poziția 
sa în paitru puncte, iar Frontul 
Național de Eliberare din Vietna
mul de sud — programul său po
litic. Acestea sînt documente re
zonabile, logice ți foarte judicioa
se". In ce o privește, a declarat el, 
delegația vietnameză „va face tot 
ce îi stă în putință, cu o atitudine 
de seriozitate, pentru a realiza 
dorința de pace a poporului viet
namez ți cea a poporului ameri
can, a tuturor popoarelor lumii".

Reprezentantul R. D. Vietnam 
a adus un omagiu președintelui 
de Gaulle ți guvernului francez, 
care au avut amabilitatea de a o- 
feri orașul Paris și de a crea 
condiții favorabile pentru convor
birile dintre Republica Democrată 
Vietnam ți Statele Unite ale Ame
rica.

Principalul reprezentant al S.U.A. 
este ambasadorul itinerant Averell 
Harriman; din delegație fac parte 
Cyrus Vancei, fost ministru adjunct 
al apărării, generalul Andrew Good
paster, comandant suprem adjunct al 
trupelor americane din Vietnamul 
de sud, WUliam Jordan, consilier 
special al președintelui Johnson pen
tru Extremul Orient, și Philip Habib, 
subsecretar adjunct pentru proble
mele Extremului Orient.

TEHERAN 9. — Corespondentul Agerpres, N. Popovici, transmite i Comisia a doua a Conferinței internaționale pentru drepturile omului de la Teheran a adoptat în unanimitate, joi dimineața, proiectul de rezoluție privitor la educarea tineretului în spiritul respectului drepturilor omului și libertăților fundamentale. Documentul a fost inițiat de delegația României, căreia i s-au alăturat, în calitate de coautori, delegații din alte 13 țări, printre care; Algeria, Cehoslovacia, Ghana, India, Iugoslavia, Mexic și R.A.U. Explicînd motivele care au inspirat propunerea, reprezentantul României, prof. univ. dr. docent Tudor Popescu, a subliniat vocația tinerilor și dorința lor legitimă de a se face utili societății și de a participa din plin la realizarea marilor aspirații umanitare ale secolului nostru. Reprezentantul român s-a referit apoi la importanța adoptării în unanimitate de către Adunarea Generală a O.N.U. a Declarației privind promovarea în rîn- durile tineretului a idealurilor de pace, respect reciproc și înțelegere între popoare și care și-a găsit un loc de frunte printre documentele elaborate de UNESCO. Rezoluția sugerează statelor să orienteze și să încurajeze pe tineri de a cunoaște aspirațiile lumii de azi, de a aprecia valorile umane, de a înțelege celelalte popoare și a-i hotărî la luptă pentru sănătatea morală și spirituală a societății.Ideile conținute în rezoluție au fost susținute cu căldură de asistență. Numeroși delegați au subliniat că votul unanim acordat proiectului are o valoare de simbol pentru Anul internațional al drepturilor omului și reușitei conferinței de la Teheran.

BUENOS AIRES 9 (Agerpres). — La 8 mai, în saloanele ambasadei Republicii Socialiste România din Buenos Aires a avut loc o seară culturală pentru cetățenii de origine română din Buenos Aires la care ambasadorul Dumitru Fara a vorbit despre importanța istorică a aniversării independenței României.
★BUDAPESTA 9. — Corespondentul Agerpres, Al. Pintea, transmite : Cu prilejul aniversării independenței de stat a României, Dumitru Turcuș, ambasadorul Republicii Socialiste România la Budapesta, a depus joi o coroană de flori la cimitirul eroilor români de la RakosligetAu fost depuse coroane de flori din partea ambasadei Republicii Socialiste România la monumentele și mormintele eroilor români de la GyOr, Cegled, Cserkesolo, Tiszakeaske. *

PARIS 9. — Corespondentul A- 
gerpres, AL Gheorghiu^ transmite:

La cimitirul militar român Val de Patre de lingă Sulzmatt a avut loc joi o ceremonie cu prilejul zilei de 9 mai, Ziua independenței de stat a României. Din partea ambasadei române din Paris a fost depusă o jerbă de flori.
★SOFIA 9. — Corespondentul A- gerpres, Gh. leva, transmite: La 9 mai, la monumentele ridicate la Plevna, Grivița, în memoria ostașilor români căzuți în luptele pentru cucerirea independenței de stat a României și eliberarea Bulgariei de sub jugul otoman au fost depuse coroane de flori din partea ambasadei Republicii Socialiste România la Sofia.
★MONTEVIDEO 9 (Agerpres). — Cu prilejul aniversării independenței de stat a României, ambasada română din Montevideo a organizat o seară culturală la care au participat cetățeni de origine română stabiliți în Uruguay.

PARIS 9 (Agerpres). — Cu prilejul celei de-a 150-a aniversări a nașterii lui Karl Marx, Consiliul internațional de filozofie și științe umane și Consiliul internațional de științe sociale au organizat, sub auspiciile UNESCO, un colocviu despre „Rolul lui Karl Marx în dezvoltarea gândirii științifice contemporane". Colocviul s-a deschis miercuri seara printr-o ședință solemnă, la care a rostit o alocuțiune Rene Maheu, directorul general al UNESCO.La lucrări, care se vor desfășura timp de trei zile la Palatul UNESCO din Paris, participă 40 de specialiști din 21 de țări cu diverse regimuri șocial-economice. Din România ia parte Costin Mur-

gescu, membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România, care va fac» o comunicare.în prima zi a lucrărilor colocviului au luat cuvîntul A. M. Rumean- țev, vicepreședinte al Academiei de Științe a U.R.S.S., care a vorbit despre „Marx și științele sociale", Charles Frankel, profesor la Universitatea Columbia din S.U.A., despre „Teoria și practica în gândirea lui Marx", J. Zeleny, profesor la Universitatea din Praga, despre „Contribuția lui Marx la fundamentarea științei", și Raymond Aron, membru al Institutului Franței, pe tema „Despre echivoc și inepuizabil la Marx".
Cu prilejul aniversării eliberării Cehoslovaciei

de sub jugul fascist

FESTIVITĂȚILE
DE LA FRAGA

MOSCOVA

Sărbătorirea Zilei 
victoriei in U. R. S. S.MOSCOVA 9. — Corespondentul Agerpres, N. Cristoloveanu, transmite: La 9 mai, poporul sovietic a sărbătorit cea de-a 23-a aniversare a Zilei victoriei. La monumentele ridicate la Moscova și în alte orașe ale țării- au fost depuse coroane de flori pentru cinstirea eroilor căzuți în Marele Război pentru Apărarea Patriei. La Leningrad s-a desfășurat tradiționala paradă a cursanților academiilor militare. Sărbătoarea Zilei victoriei a prilejuit numeroase manifestări cultu- ral-artistice. în marile parcuri ale capitalei sovietice au avut loc serbări 

populare, au avut loc întâlniri cu vete

rani de război, iar pe ecranele cinematografelor, caselor de cultură și cluburilor au rulat filme dedicate faptelor de eroism ale luptătorilor din timpul războiului împotriva fascismului
Demonstrații 
studențești 
în Franța

PREȘEDINTELE HO Șl MIN
SALUTĂ VICTORIILE F N. E
HANOI 9 (Agerpres). — Președintele R. D. Vietnam, Ho Și Min, a adresat președintelui Prezidiului C.C. al Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud, Nguyen Huu Tho, o scrisoare în care salută noile victorii obținute de pa- trioți și forțele F.N.E. din Vietnamul de sud în lupta împotriva cotropitorilor americani. Sub conducerea F.N.E. luptătorii sud-vietna- mezi au eliberat teritorii întinse cu 

o populație densă, relevă Ho și Min,

iar In ultimele zile au lansat noi atacuri de anvergură împotriva trupelor americane și saigoneze, obți- nînd victorii însemnate.„Imperialiștii americani trebuie să înceteze războiul agresiv împotriva Vietnamului, să-și retragă trupele și să lase poporul vietnamez să-și hotărască singur soarta, fiindcă numai astfel pacea va putea fi instaurată neîntârziat* — se subliniază în scrisoarea președintelui Ho Și Min.
H ® B E H H

MOSCOVA 9 (Agerpres). — TASS transmite : La 8 mai a avut loc la Moscova o întâlnire a conducătorilor partidelor comuniste și muncitorești din Bulgaria, R. D. Germană, Polonia, Ungaria și U- niunea Sovietică.In cursul întâlnirii a avut loc un schimb de păreri cu privire la problemele actuale ale situației internaționale și ale mișcării comuniste și muncitorești internaționa

le. Participanții la întîlnire s-au informat reciproc despre situația din țările lor și și-au exprimat hotărârea fermă de a dezvolta și pe viitor pe toate căile relațiile de prietenie și colaborare multilaterală pe baza principiilor marxism- leninismului, ale internaționalismului proletar.După cum »e comunică, întîlni- rea s-a desfășurat într-o atmosferă de prietenie și cordialitate.

PARIS 9 (Agerpres). — Puternicele manifestații studențești cane continuă de cîteva zile în capi talia Franței au slăbit joi în intensitate. In Piața Universității Sorbona din Paris a avut loc un mare miting care s-a încheiat fără incidente. „Dezescaladarea" în conflictul dintre studenții și autorități — relatează agenția France Presse — și-a găsit expresia atît în scăderea virulenței manifestațiilor studențești, cît și în unele acțiuni ale forurilor academice. Joi, rectorul universității pariziene a anunțat anularea suspendării cursurilor la Nanterre și Sorbona, cursurile ur- mînd să fie reluate treptat.Conducătorii studenților refuză însă să accepte reluarea normală a activității universitare pînă când principalele revendicări studențești nu vor fi satisfăcute. Ei cer în primul rînd eliberarea tuturor studenților arestați, oprirea urmăririlor judiciare și plecarea forțelor de poliție din incinta universității. Pentru vineri sînt prevăzute noi demonstrații studențești.

PRAGA 9. — CorespondentulAgerpres, Eugen Ionescu, transmite : Cu ocazia celei de-a 23-a aniversări a eliberării Cehoslovaciei de sub jugul fascist, in parcul de cultură și odihnă „I. Fucik" din Praga a avut loc o mare adunare a oamenilor muncii din capitală la care au luat parte A. Dubcek, L. Svoboda și alți conducători de partid și de stat, precum și reprezentanți diplomatici ai țărilor socialiste.în cuvântarea rostită cu acest prilej, L. Svoboda a vorbit despre lupta eroică a popoarelor Cehoslovaciei care-, după mai mulți ani de crâncenă ocupație fascistă, au reușit să fie din nou libere, să-și construiască o viață nouă. „Ostașii noștri, a spus vorbitorul, au luptat cot la cot cu armatele aliate pe trei fronturi, dând dovadă de eroism și bărbăție. Răscoala națională slovacă a demonstrat participarea activă a poporului slovac in coaliția antihi.tleristă și voința acestuia de a renaște un stat comun cu poporul ceh*. Popoarele ceh și slovac, a spus vorbitorul, cinstesc, de asemenea, memoria ostașilor sovietici, români și polonezi căzuți în luptele pentru eliberarea teritoriului Cehoslovaciei.Hotărîți să construim republica noastră pe baze noi, însuflețiți de idealurile socialiste — a spus în continuare L. Svoboda — am obținut în perioada care a trecut numeroase succese. Datorită marilor eforturi și muncii cinstite a poporului nostru, am creat o societate nouă, socialistă, și am sporit bogăția materială și culturală a țării noastre. Dar, totodată, am suferit și unele deziluzii. Eforturile noastre nu au fost scutite însă de greșeli, care au avut ca urmare de

formări și ilegalități. De aceea, meritul istoric al Partidului Comunist din Cehoslovacia constă în faptul că a apreciat critic întreaga situație, a condamnat greșelile trecutului și a pășit pe calea unor transformări radicale în toate domeniile vieții sociale. După patru luni de la plenara din ianuarie — a spus vorbitorul — putem constata că programul de acțiune al P.C. din Cehoslovacia și declarația guvernamentală exprimă nevoile și doleanțele tuturor cetățenilor cinstiți ai țării, interesați în~ binele republicii, cărora Iu este scumpă cauza socialismului. -N 4 le proiecte și planuri, care au primit aprobarea și sprijinul poporului, trebuie să se transforme treptat în viață și în practica socială. Dorim ca republica noastră să fie socialistă și democratică. Cetățenii Cehoslovaciei nu vor permite nimănui să distrugă' sau. să submineze în vreun fel aceste eforturi și convingeri.Președintele L. Svoboda a subliniat că și pe viitor baza politicii externe a Cehoslovaciei o va constitui alianța și colaborarea multilaterală cu Uniunea Sovietică și cu celelalte țări socialiste. Vom sprijini lupta justă a popoarelor pentru libertate și progres social — a arătat vorbitorul—, vom ajuta poporul vietnamez în lupta sa pînă va obține respectarea drepturilor sale inalienabile. Sîntem pentru coexistență pașnică și cu țările capitaliste, dorim realizarea unor relații de bună vecinătate și colaborare cu vecinii noștri, precum și cu celelalte țări europene, vom acționa pentru consolidarea securității continentului pe care trăim, a spus în încheiere L. Svoboda.
agențiile de presa 
transmit:Cercurile democratice, opinia publică progresistă din Republica Federală a Germaniei, ca și din numeroase alte țări, privesc cu îngrijorare dezvoltarea forțelor neofasciste și revanșarde din Germania occidentală, proces evidențiat semnificativ de ascensiunea rapidă a Partidului națio- nal-democrat (P.N.D.).De la apariția sa pe scena electorală, în septembrie 1965, cînd P.N.D. a acaparat circa 2 la sută din sufragii (aproximativ 780 de mii de voturi), ascensiunea acestui partid a fost tot mai pronunțată. La alegerile comunale din Bavaria și Schleswig-Holstein din 1966, partidul a obținut 3 la sută din voturi, iar în toamna aceluiași an, reprezentanții săi au intrat în dietele din Hessen și Bavaria. în urma alegerilor locale din aprilie 1967, partidul neonazist și-a făcut apariția cu cîte 4 mandate în parlamentele landurilor Rena- nia-Palatinat și Schleswig-Holstein. în cursul anului trecut, reprezentanții neonaziștilor au cucerit locuri în dietele din Saxonia inferioară și Bremen. Recentele alegeri din landul Baden- Wiirttemberg au marcat intrarea P.N.D. în parlamentul local cu 12 locuri. Obținînd cel mai mare număr de mandate de la apariția sa pe scena politică, acest partid a pătruns în cel de-al șaptelea parlament local — din totalul de 10 cîte există în R.F.G.Ca un element semnificativ, observatorii relevă că P.N.D. cucerește teren în primul rînd în circumscripțiile și regiunile unde obținea cele mai multe voturi partidul lui Hitler. Multe comentarii din presă subliniază că numărul voturilor obținute în landul Ba- den-Wiirttemberg este egal cu cel cîștigat de Hitler, în aceeași regiune, în 1930.Este cunoscut faptul că P.N.D. îșl recrutează membri din rîndul acelora care au slujit al treilea Reich sau care suspină după el. Printr-o intensă agitație, acest partid urmărește trezirea sentimentelor revanșarde.In R. F. a Germaniei, forțele progresiste și democrate urmăresc cu neliniște această evoluție a vieții politice. Ele atrag atenția asupra pri-

îngrijorătoare semne de recrudescentă 
a tendințelor neofasciste în R. F. a Germaniei
mejdiel pe care o reprezintă partidul neonazist. Chiar în seara cînd s-au aflat rezultatele scrutinului din Baden-Wurttemberg, la Stuttgart, capitala landului, a avut loc o mare demonstrație de protest din partea populației, îngrijorată de performanțele P.N.D.-ului. Nenumărate demonstrații și mitinguri au avut loc în orașele vest-germane, vădind dezaprobarea opiniei publice progresiste. „Democrația să se unească împotriva neonazismului", „P.N.D. să fie interzis" — iată revendicările unanime ale zecilor de mii de oameni participant! la aceste manifestații. Recent, 260 de personalități au semnat un manifest chemînd la întărirea opiziției față de P.N.D. Primul ministru al landului Renanîa de nord-Westfalia, Kiihn, a declarat la un miting : „Democrația trebuie să ia din timp măsuri de apărare împotriva dușmanilor săi". Referindu-se la ascensiunea P.N.D., „Die Welt" scrie : „Reacția în țară merge de la stupefacție pînă la consternare. Avînd în vedere că ne aflăm la nici măcar 16 luni înainte de alegerile pentru Bundestag, ele trebuie să ne dea de gândit", Același ziar ajunge la concluzia că „radicalismul de dreapta" în R.F.G., „există categoric în măsură prea mare" și avertizează : „Democrația în Germania occidentală sa află în fața unei grele încercări".Ascensiunea P.N.D. a produs un puternic resentiment și o profundă îngrijorare în rîndul o- piniei publice din toate țările EuropeL Referindu-se la acest feno

men, Richard Crossman, membru al Camerei Comunelor, a declarat: „Pentru cei oare își amintesc că în 1920 partidul nazist era neglijabil, a- ceastă aparentă repetare a istoriei are ceva macabru". Un alt deputat englez, Barnett Janner a arătat că prin succesele consecutive ale partidului neonazist, în Germania occidentală 
s-a creat „o situație gravă". Consta- tînd că „starea sănătății politice a Germaniei occidentale este pe cale de înrăutățire și provoacă în prezent un justificat sentiment neplăcut", ziarul londonez „Times" relevă că P.N.D. 
se dezvoltă „mai rapid decît orice alt partid de dreapta din perioada postbelică", ceea ce e de natură să activizeze și alte forțe retrograde din R. F. a Germaniei. „Germania occidentală constituie un subiect de îngrijorare pentru țările din Europa" scrie ziarul. „Le Soir" din Bruxelles constata că evoluția P.N.D. „constituie un avertisment", iar ziarul suedez „Aftonbladet" subliniază că numărul de voturi acaparat de partidul neonazist marchează o „evoluție gravă".Este Incontestabil că apariția și dezvoltarea acestui partid nu ar fi fost posibilă fără atitudinea de toleranță manifestată de cercurile conducătoare vest-germane. încă de la început, acestea au dat declarații liniștitoare că P.N.D. nu ar reprezenta nici o primejdie și nu au combătut în nici un fel programul reacționar și revanșard al acestuia, manifestînd o deplină pasivitate față de ascensiunea lut

Observatorii nu pot să nu fie profund nedumeriți de faptul că, în timp ce pentru grupările politice de extremă dreaptă, adversare declarate ale democrației, sînt create cele mai largi posibilități de afirmare, Partidul Comunist din Germania, exponent al proletariatului, al maselor largi muncitoare, militant activ pentru democrație și progres social, este ținut în ilegalitate. In mod sistematic și nejustificat sînt respinse cererile forțelor progresiste, ale unor personalități de seamă ale vieții poli- tioe din R.F.G. de a se acorda statut legal activității partidului comunist, membrii acestui partid sînt supuși persecuțiilor de tot felul, iar activiștii săi prigoniți și arestați. în anii postbelici — scrie ziarul danez „Information" — forțele politice aflate la putere în Germania occidentală au susținut că dușmanul se află la stânga. „Partidele de guvernământ de la Bonn — se întreabă ziarul — nu-și vor da oare seama că primejdia vine din dreapta ?“ Este absolut evident că unul din învățămintele ce se trag din experiența istorică este că politica anticomunismului nu poate să favorizeze dezvoltarea democrației, ci, dimpotrivă, încurajează forțele cele mai reacționare. „Cei 12 ani care au trecut de la scoaterea în afara legii 
a Partidului Comunist din Germania — a declarat într-un interviu acordat ziarului „Unita" Max Reimann, prim- secretar al C.C. al partidului, — au demonstrat că această măsură nu a contribuit la apărarea democrației, 
ci a încurajat forțele anticomuniste și

neonaziste... P. C. din Germania trebuie să aibă dreptul să explice și să facă cunoscută în mod liber țării politica și ideologia sa".Este evident că climatul politic generat de tolerarea activității forțelor neofasciste și prigoana împotriva partidului comunist și a altor organizații progresiste nu poate fi de natură să favorizeze aspirațiile democratice în viața internă și nici tendințele realiste în politica externă. Ridicarea interdicției asupra partidului comunist, împiedicarea ascensiunii forțelor neonaziste ar avea o mare însemnătatesocială, ar influența pozitiv dezvoltarea politică a țării, ar constitui un stimulent pentru toate categoriile populației care luptă pentru apărarea democrației, împotriva tendințelor neonaziste și revanșarde din R. F. a Germaniei, pentru promovarea unei politici de destindere și înțelegere în Europa și în lume.Opinia publică din România este profund îngrijorată de aceste procese politice negative, de posibilitățile care sînt acordate forțelor neonaziste din R.F.G. și de ascensiunea acestora, precum și de înverșunarea nejustificată cu care este barat drumul de afirmare a partidului comunist în viața publică.Atît interesele poporului german, alo dezvoltării sale pașnice și democratice, cît și ale cauzei păcii și progresului în Europa și în lume, cer să se acționeze cu energie și hotărâre împotriva forțelor reacționare, revanșarde din R. F. a Germaniei, să se oprească evoluția tot mai accelerată a partidului neonazist pe arena vieții politice din această țară. Este imperios necesară . pentru dezvoltarea democrației din R. F. a Germaniei legalizarea partidului comunist, crearea condițiilor pentru manifestarea nestînjenită a tuturor forțelor care adoptă o poziție rațională față de realitățile lumii contemporane, care vor să promoveze aspirațiile de pace și progres ale poporului german.
Al. CAMPEANU

Reprezentanții presei din 
Grecia au primit un ultim a- 
vertisment din partea premierului Ghiorghios Papadopoulos în legătură cu poziția lor față de actualul regim militar. El Ie-a acordat un răgaz de două săptămîni, timp în care să dea „dovadă de o atitudine constructivă", amenințîndu-i că în caz contrar împotriva lor vor fi luate măsuri drastice. Ca prime măsuri, premierul grec a preluat personal Direcția presei și informațiilor și a destituit întregul corp de cenzori, înlocuindu-i cu militari. Pînă în prezent, opt ziare ateniene și-au încetat apariția.

Partidul laburist din Noua 
Zeelandăț partid care conduce o- poziția parlamentară, a hotărît la conferința anuală să voteze împotriva participării țării la S.E.A.T.O.

Kamel el Assad a fost ales 
in funcția de președinte al 
parlamentului libanez cu 50 de voturi față de cele 49 obținute de Sabri Hamade, care a deținut de 15 ori această funcție.

La Varșovia a fost semnat 
un acord între R. P. Polonă și Fondul O.N.U. pentru dezvoltare și Organizația O.N.U. pentru alimentație și agricultură (F.A.O.), potrivit căruia O.N.U. va acorda Poloniei ajutor în cercetările referitoare la pescuitul maritim. (P.A.P.).

Scriitoarea indiană Amita 
Ray, care a vizitat România, a vorbit la posturile de radio din Calcutta despre unele aspecte ale relațiilor culturale dintre Republica Socialistă România și India. Amita Ray a tradus o colecție de poezii românești, precum ți volumul „Bordeienii" de Mihail Sadoveanu. Ea lucrează în prezent la adaptarea în limba bengali a piesei „O scrisoare pierdută" 
de L L Caragiala.

La Phenian s-a deschis cel 
de-al doilea congres al miș
cării ,,Centima', care reunește oameni ai muncii fruntași în producție din R.P.D. Coreeană. La congres participă Kim Ir Sen, secretar general al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, președintele Cabinetului de Miniștri al R.P.D. Coreene, Țoi En Ghen, președintele Prezidiului Adunării Populare Supreme a R.P.D. Coreene, alți conducători de partid și de stat.

Două avioane militare ale 
S.U.A. au violat spațiul ae
rian al R.P. Chineze, deasupra provinciei Guandun. în legătură cu a- ceste provocări ale S.U.A., un purtător de cuvînt al Ministerului Afacerilor Externe a fost împuternicit să dea un avertisment. (Agenția China Nouă)

Comerțul exterior al Franței 
a marcat în luna martie a acestui an o puternică înviorare, atît importurile cît și exporturile atingînd cifre record. Față de luna corespunzătoare a anului trecut exporturile franceze au înregistrat o creștere de 17,5 la sută, iar importurile de 6,3 la sută. O evoluție favorabilă a înregistrat comerțul exterior francez cu țările socialiste. în primele trei luni ale anului 1968, exporturile Franței spre aceste state au atins cifra de 880 milioane franci, față de 41 milioane franci cît fuseseră în primul trimestru al anului trecut în aceeași perioadă importurile franceze din țările socialiste s-au ridicat la 501 milioane franci.

La Institutul național do 
cardiologie din Budapesta a fost efectuată cu succes cea de-a patra operație de transplantare a u- nei valvule cardiace. în cursul a- cestei intervenții, dr. Attila Arvai a transplantat o valvulă cardiacă de la un porc în inima unei fete de 15 ani care suferea din copilărie de tul* burări cardiace.
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