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ziaristului Jehan Kuypers, comentator
de politică externă al grupului de presă

olandez „Brabant Pers
După cum s-a mai anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 

general al Partidului Comunist Roman, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, l-a primit pe ziaristul olandez 
la 21 februarie a.c., căruia i-a acordat un interviu.

care pe con- să

ÎNTREBARE : Recent, Ro
mânia a sărbătorit a 25-a ani
versare a proclamării repu
blicii. Aruncind o privire re
trospectivă, care au fost cele 
mai mari dificultăți de învins 
pe calea edificării noii socie
tăți ?RĂSPUNS : Pentru a putea înțelege mai bine greutățile pe România le-a avut de învins plan economico-social în anii strucției socialiste ar trebuimenționez că acum 25 de ani nivelul său de dezvoltare era foarte scăzut. Aveam o industrie slabă, care fusese în mare parte distrusă de război, o agricultură bazată pe o tehnică înapoiată. În acest context, trebuie să menționez că peste 75 la sută din populația țârii muncea în sectorul agricol.Astăzi, România a devenit o țară cu o industrie organizată pe baza tehnicii avansate, a cărei producție este de peste 20 de ori mai mare decît cea a anului 1938 — anul cocea mai înaltă producție industrială din trecut. Din producția industrială internă putem să acoperim astăzi circa 70 la sută din necesarul de mașini și utilaje al țării și, totodată, să exportării asemenea produse într-un șir de state. De a- semenea, agricultura s-a transformat în mod radical. Froducția ei asigură aprovizionarea în bune condiții a populației și chiar unele disponibilități pentru export.Succese mari am obținut în dezvoltarea învățămîntului, științei și culturii. în această privință voi

menționa că România se număra în trecut printre țările din Europa cu cel mai mare număr de anal- fabeți. Am lichidat de mult această stare. Am introdus învățămîntul obligatoriu de 10 ani, iar numărul studenților la 1 000 de locuitori este echivalent cu cel din țările dezvoltate. Practic, România își pregătește în țară întregul necesar de cadre de specialitate.De aici se pot vedea și ce greutăți am avut de întîmpinat. în pri- ' mul rînd, am avut de luptat cu starea de înapoiere din industrie șl agricultură. A trebuit să depunem eforturi mari pentru a putea reorganiza, într-o perioadă scurtă, industria și agricultura pe o bază nouă. După cum am arătat mai înainte, am obținut succese importante pe această cale, deși sîntem conștienți că mai avem încă de parcurs un drum lung pentru a putea spune că România a devenit o țară cu o industrie dezvoltată, Ig nivelul statelor avansate din Europa.A trebuit, de asemenea, să facem față lipsei de cadre calificate la toate nivelurile. De altfel, aș putea spune că aceasta a constituit poate dificultatea cea mai mare, pentru că dezvoltarea nu este posibilă fără a dispune de cadre de specialitate în toate domeniile — înce- pînd cu muncitorii calificați și pînă la cadrele superioare. Și în această privință, după cum am menționat, am reușit ca, într-un timp scurt, să depășim dificultățile. Fără îndoială, aceste dificultăți au influențat într-o anumită măsură asupra dez-
LA TURCENI

intregime de constructoareconstructorii

asigurarea combustibil și cu procesului tehno-termocentralei de

La Turceni. in județul Gorj, a început construcția celei mai mari unități termoelectrice realizată pînă acum tn țară noastră.In prima etapă, centrala va fi dotată cu patru grupuri de cite 330 MW, preconizîndu-se ca in perioada 1980—1982 ea să fie extinsă cu alte două grupuri de mare putere, avind fiecare 660—700 MW, care urmează 
a fi produse în industria noastră de mașini.Proiectanții șiacestui obiectiv, cadre cu o bogată experiență, au prevăzut soluții de înaltă eficiență. Astfel, amplasarea lui a fost stabilită pe malul drept al Jiului, in imediata apropiere a unor bogate zăcăminte de cărbune inferior din bazinul Olteniei, fapt care va reduce cheltuielile de transport pentru centralei cu apa necesară logic.RealizareaIa Turceni, care va ocupa un loc de frunte in rîndul obiectivelor energetice de acest gen din Europa, are rolul de a completa balanța energetică, prin valorificarea lignitului . ce nu-și poate găsi utilizări mai bune in alte ramuri economice. Ea se înscrie organic in dezvoltarea impetuoasă a țării, constituind o nouă dovadă a capacității specialiștilor români, a potențialului în continuă creștere al industriei noastre socialiste.(Agerpres)

voltării noastre, au putem merge înainte mai rapid, pentru că, știe, dacă uzinele se cîțiva ani, .formarea cadrelor necesare cere un timp mult mai îndelungat. Am putea spune însă că acum am depășit și această si
tuație.

O altă dificultate pe care a trebuit să o învingem se referă la insuficiența mijloacelor materiale și financiare de care a dispus România, la faptul că, în fond, întreaga dezvoltare a trebuit să fie realizată prin eforturile poporului. Aceasta a determinat alocarea a circa 30—32 la sută din venitul național în scopul dezvoltării eco- nomico-sociale a țării, efort pe care România este obligată să-l facă și astăzi spre a-șf putea asigura dezvoltarea rapidă.ÎNTREBARE : tn ce optică a 
conceput Partidul Comunist 
Român actualul plan cincinal?RĂSPUNS : în elaborarea planului cincinal actual, Partidul Comunist Român a pocnit de lâ necesitatea apropierii României de țările dezvoltate din punct de vedere economic. De aceea, a pus pe primul plan dezvoltarea într-un ritm înalt a industriei și dotarea ei pe baza realizărilor moderne ale științei și tehnicii.In al doilea rînd, am avut tn vedere modernizarea rapidă a agriculturii. ceea ce impune realizarea unor vaste lucrări de îmbunătățiri funciare și irigații, încheierea în linii generale a procesului de mecanizare și chimizare a producției agricole.

făcut să nu într-un ritm după cum se pot crea în

(Continuare in pag. a V-a)
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ADUNAREA

CAPITALĂ
CU PRILEJUL

ZILEI
DE 8 MARTIE

în Industria Bacăului

(CorespondentulGh. Baltă). - In ce se desfășoară cincinalului colectivele
BACAU „Scinteii", întrecerea pentru realizarea înainte^ de . termen,de muncă din industria județului Bacău au realizat, de la începutul anului și pînă acum, peste plan, o producție marfă in valoare de 44 mili-, oane lei. Astfel, s-au pro-, dus suplimentar 14,7 milioane kWh energie electrică. 382 tone cauciuc sintetic, 8 600 mp țesături. .1 528 mc cherestea,■ mobilă in- valoare de 4 milioane lei etc. De remarcat că întregul spor de producție a fost realizat pe seama creșterii productivității muncii. Diversificarea producției și îmbunătățirea continuă au făcut portului, : cu 8.2 la rezultate miștii din din Moinești. textiiiștti din Bacău și Buhuși, muncitorii, inginerii și tehnicienii C.E.I.L. și ai fabricii de celuloză și hîrtie „Letea" din Bacău.

a calității produselor posibilă creșterea ex- în aceeași perioadă, sută. Cele mai bune le-au înregistrat chi- Bortești, petroliștii

r
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i
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Vom apela pentru început la limbajul expresiv al cifrelor statistice, în anul 1972, colectivul harnicilor mineri de la exploatarea Leșu Ursului, din cadrul Combinatului minier Suceava, a obținut o producție suplimentară în valoare de 33 de milioane lei. Concret, aceasta înseamnă 37 000 tone pi- rită-concentrat, aproape 25 000 tone barită bulgări și 5 500 tone barită flotată. Pe această cale, sarcinile anuale de producție au fost îndeplinite cu 50 de zile mai devreme.Am amintit aceste rezultate frumoase, deoarece ele exprimă abnegația minerilor suceveni în încleștarea cu subteranul, cu timpul și cu sarcinile de plan mobilizatoare din 1973. Bunăoară, in raport cu rezultatele cotelor a- tinse în anul trecut, indicatorii maximali ai planului de stat pe acest an prevăd o creștere cu 31,5 ia sută la extracția minereurilor complexe și cu 7 la sută la minereurile cu- ' prifere. Acestor sarcini li se adaugă și angajamentele asumate în întrecerea socialistă : 4 000barită bulgări, 1 000 tone barită flotată, 2 500 tonetone

sulf, 1 650 000 lei economii.Așa sună cuvintul minerilor de la Leșu Ursului. Și, cu siguranță, a- cesta va fi înfăptuit. Re- • zultatele pozitive consemnate în primele două luni
ploatare și prelucrare, sarcină de mare importanță subliniată la recenta plenară a C.C. al P.C.R.— Pină acum am extins metodele descendente de extracție la 13 aba-

/a 20 Ursului
2

Minerii suceveni sînt hotărîți 
să scurteze cincinalul cu șapte luni

și minuțioasa strategie tehnică și organizatorică elaborată aici — iată temeiurile certitudinilor. Iar la loc de frunte, între toate acțiunile ortacilor de la Leșu Ursului, se situează modernizarea producției prin perfecționarea tehnologiilor de ex-

taje, .dar acesta nu a fost decît începutul, fiindcă Ie vom generaliza — ne-a spus Ing. Iuliu Crăciun, directorul exploatării. După aplicarea metodei descendente cu rambleu, care a dus la eliminarea unor importante pierderi și la menținerea Integri-

tății zăcămintelor de exploatare, i-a urmat metoda descendentă cu surpare, practicată parțial în zona I și in zona a III-a, într-un număr de 10 abataje, care determin» eliminarea pierderilor de minereu în vatră, în proporție de 15—20 la sută.Sînt modalități concrete de acțiune, in care minierii — cei ce coboară zilnic în abataje și străbat cutezători abruptele . „suitoare" — cintăresc fiecare posibilitate menită să asigure o productivitate ridicată, să smulgă pămintului cit mai multă bogăție. în l-am întîlnit în producție raru. într-o gaz ne-a împărtășit secretul succeselor obținute de brigada pe care o conduce :— Tntr-un colectiv muncă, așa cum este nostru, respectarea sfințenie a disciplinei tehnologice de exploatare este chezășia succesului. Vedeți, avem aici utilaje moderne. N-ar fi păcat să nu le folosim cu pricepere 1 Să nu credeți că-i ușor să • stăpînești tehni-

abatajul 62 pe fruntașul Petru Mo- clipă de râ-

(Continuare 
In pag. a IV-a)

de al cu
I

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, a primit, joi, delegația Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, condusă de tovarășul^ Kim Dong Ghiu, membru - -secretarMuncii din Coreea, care, la invitația C.C. al P.C.R., face o vizită de prietenie în țara noastră.■$;La convorbire au participat :din partea română, tovarășii Gheorghe Pană, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Aurel Duca, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, secretar al C.C.- al P.C.R., Dumitru Turcuș, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., Dumitru Popa, ambasadorul Republicii România la Phenian ;din partea coreeană, Kim Guk The, membru Partidului Muncii din Coreea, șef de secție la C.C. al Partidului Muncii din Coreea, Kim Kil Hiăn, adjunct de șef de secție la C.C. al Partidului Muncii din Coreea, și Li Min Su, ambasadorul R.P.D. Coreene la București.Cu prilejul întrevederii, conducătorul delegației coreene a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Co- munisț Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, un mesaj de prietenie frățească și sincere felicitări din partea tovarășului Kim Ir Sen, secretar general al Comitetului Central al Partidului Muncii din publici!reene, succese

al Comitetului Politic, al C.C. al Partidului

Socialistetovarășii al C.C. al

Coreea, președinte al Repopulare Democrate Code noi în în-precum și urări poporului român

sarcinilor trasate de al X-lea al Partidului Român și de Conferința a partidului, în vedereadeplinirea Congresul Comunist Națională construirii societății socialiste multilateral dezvoltate.Mulțumind pentru mesajul șl urările transmise, tovarășul Nicolae Ceaușescu a rugat pe conducătorul delegației coreene ca, la întoarcerea în țară, să transmită tovarășului Kim Ir Sen, conducerii de partid și de stat coreene, un cordial salut în numele său și al conducerii de partid și de stat din țara noastră, împreună cu cele mai bune urări de succes poporului coreean, Partidului Muncii din Coreea, în realizarea hotărîrilor Congresului al V-lea al partidului, pentru edificarea socialismului în R. P. D. Coreeană, pentru unificarea pașnică și independentă a patriei.în cursul convorbirii care a avut loc cu acest prilej s-a efectuat o informare reciprocă privind activitatea celor două partide și a avut loc un schimb de păreri asupra unor probleme actuale ale vieții internaționale și ale mișcării comuniste și muncitorești.în acest cadru a fost subliniată deplina satisfacție pentru dezvoltarea rapidă a relațiilor de prietenie și solidaritate între Partidul Comunist Român și Partidul Muncii, din Coreea, a colaborării rodnice multilaterală între Republica Socialistă România și Republica Populară Democrată Coreeană, în spiritul convorbirilor de la Phenian dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Kim Ir Sen și s-a exprimat convingerea comună pentru

Central Coreea, a ex-

că există largi amplificarea în posibilități continuare

șl ridicarea pe o treaptă superioară a raporturilor de conlucrare și întrajutorare tovărășească dintre cele două partide și țări, ceea ce corespunde intereselor popoarelor român și coreean, cauzei generale 
a păcii și socialismului.în numele Comitetului al Partidului Muncii din tovarășul Kim Dong Ghiuprimat mulțumiri pentru sprijinul frățesc, internaționalist, acordat de Partidul Comunist Român, de România socialistă eforturilor poporului coreean carea pașnică și patriei. Subliniind munist Român și blicii Socialiste România au salutat de la bun început inițiativele guvernului R. P. D. Coreene și personal ale tovarășului Kim Ir Sen îndreptate spre reunifi-, carea patriei, tovarășul Nicolae Ceaușescu a reafirmat hotărîrea de a acorda și în continuare întijegul sprijin înfăptuirii acestei aspirații naționale fundamentale a poporului frate coreean, pe cale pașnică și democratică, fără nici un amestec din afară.După convorbire, Nicolae Ceaușescu a membrii delegației Central al Partidului Coreea la dejun. în timpul dejunului, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul kirn Dong Ghiu au rostit toasturi. .......întîlnirea șl dejunul s-au desfășurat într-o atmosferă de cordialitate și prietenie, în spiritul bunelor relații existente între Partidul Comunist Român și Partidul Muncii din Coreea, dintre Republica Socialistă România șl Republica Populară Democrată Coreeană.

pentru reunifi- independentă a că Partidul Co- guvernul Repu-

tovarășul reținut pe Comitetului Muncii din

Preocuparea neabătută a României socialiste spre întărirea continuă a prieteniei și colaborării cu toate țările socialiste — preocupare subliniată și de recenta plenară a C.C. al P.C.R., ca o constantă fundamentală a întregii politici interne și externe a partidului și statului — și-a găsit, în aceste zile, o nouă și pregnantă ilustrațe prin vizita prietenească neoficială întreprinsă în Republica Socialistă. Cehoslovacă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, Ia invitația tovarășului Gustav Husak, secretar general al C.C. al- P. C. din Cehoslovacia. Urmărită cu viu interes de opinia publică din ambele țări socialiste, această vizită se înscrie ca un moment de mare însemnătate în evoluția ascendentă a relațiilor de prietenie româno-ceho- slovace.Ambianța tovărășească, plină de cordialitate, în care s-au desfășurat convorbirile dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Gustav Husak, întîlnirea președintelui Consiliului de Stat al României cu președintele R. S. Cehoslovace, tovarășul Ludvik Svoboda, primirea făcută conducătorului partidului și statului nostru de oamenii muncii din Praga, de lucrătorii și cadrele de conducere ale uzinei Tesla-Strasnice — toate secvențele vizitei au demonstrat sentimeh? tele de simpatie, stimă și prețuire reciprocă dintre popoarele român și cehoslovac, dorința lor comună, a Partidului Comunist Român și Partidului Comunist din Cehoslovacia, a ambelor state de a întări continuu raporturile rodnice de prietenie statornicite între,ele.Este o prietenie cu adinei rădăcini istorice, făurită în lupta îndelungată dusă de popoarele noastre pentru idealurile comune ale libertății, pentru afirmarea ființei naționale, pentru, progres social. Sentimentele de simpatie, năzuințele comune, mo' mentele numeroase de întrajutora- , re, legăturile economice și culturale au alimentat continuu, în decur- . sul timpurilor, această prietenie. Pecetluită prin sîngele vărsat împreună în perioada războiului antihitlerist, prin jertfele ostașilor români alături de ostașii sovietici, și de partizanii cehi și slovaci, ea s-a ridicat pe un plan superior în anii socialismului, avind ca trainică temelie

comunitatea de orînduire. de Ideologie și de țeluri.Clădite pe principiile marxism-le- ninismului și internaționalismului proletar, ale egalității și respectului reciproc, legăturile româno-ceho- slovace și-au vădit caracterul fructuos, amplificîndu-se în domenii dintre cele mai variate — economic, politic, ■ tehnico-științific, cultural etc. O importanță esențială pentru • cursul pozitiv al raporturilor dintre țările și popoarele noastre au avut-o, în ultimii ani, intîlnirile dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Gustav Husak, întîlniri care au acționat ca un puternic stimulent asupra dezvoltării pe planuri multiple a relațiilor bilaterale.Inscrijndu-se pe aceeași linie, vac- tualele convorbiri de la Praga — a căror sinteză o constituie Comunicatul publicat in ziarele de ieri —■ au avut ca obiect examinarea posibilităților dezvoltării in continuare a relațiilor țomâno-cehoslovace în toate domeniile de activitate, prilejuind, totodată, un schimb de păreri asupra unor- probleme actuale ale vieții internaționale și ale mișcării comuniste și muncitorești internaționale.In cadrul informării reciproce a- supra activității și preocupărilor celor două partide și desfășurării construcției socialiste în cele două țări, tovarășul Gustav Husak a apreciat în mod deosebit rezultatele obținute de poporul român, sub conducerea partidului său, în realizarea hotăj-î-■ rilor Congresului al X-lea și ale Con-

ferlnței Naționale ale P.C.R. ; totodată, tovarășul Nicolae Ceaușescu a dat o înaltă apreciere succeselor obținute de poporul ‘muncitor cehoslovac, sub conducerea partidului, în realizarea Hotărîrilor celui de-al XIV-lea Congres al P.C. din Cehoslovacia.O atenție deosebită a fost acordată colaborării bilaterale pe tărim economic și tehnico-științific, a cărei baza materială a prieteniei popoarelor noastre.în această privință se cuvine a fi relevat faptul că realizările remarcabile ale celor două țări în opera de edificare a socialismului, progresele în sporirea forțelor de producție, în creșterea și modernizarea potențialului economic, ,în dezvoltarea unor ramuri industriale avansate, purtătoare de progres tehnic au creat, , în anii din urmă, posibilități noi pentru intensificarea raporturilor bilaterale — fapt care și-a găsit reflectarea în dezvoltarea continuă a colaborării economice, in creșterea și diversificarea schimburilor comerciale, în lărgirea cooperării în producție.Aceste posibilități obiective de dezvoltare a colaborării au devenit în prezent deosebit de largi. Pornind de la această realitate, de la dorința comună de a asigura fructificarea lor, conducătorii celor două partide au trasat noi jaloane pentru extinderea pe mai departp a relăți-

extindere întărește continuu

(Continuare in pag. a V-a)

MEXIC. Orientări noi in relațiile economice. 
„Săptămîna României" la Punta del Este 
Constituirea Comisiei economice mixte R. D. Viet
nam - S.U.A.
Azi începe la Paris reuniunea grupului ,,celor zece 
în problemele crizei monetare
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Potrivit hotărîrii recentei plenare a C.C. al P.C.R., se 
supune dezbaterii publice proiectul de LEGE privind dez
voltarea construcției de locuințe, vînzarea de locuințe din 
fondul de stat către populație și construirea de case de 
odihnă proprietate personală.

Observațiile, propunerile și sugestiile oamenilor mun
cii pe marginea proiectului supus dezbaterii vor fi trimise 
pînă la data de 15 martie 1973 la Comitetul de Stat pentru 
Economia și Administrația Locală, București, Calea Vic
toriei nr, 63—69.

Art. 18. Avansul minim și durata maximă de rambursare a creditului se stabilesc pentru salariați 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 :

Categoria Salariul tarifar sau venitul mediu brut lunar Avansul minim față de prețul de deviz Durata maximă de rambursare a creditului
I pînă la 1 500 lei 20% 25 aniII î 501 — 2 000 lei 25% 20 aniIII peste 2 000 lei 30% 15 ani

CAPITOLUL I
DispozițiiArt. 1. Dezvoltarea în ritm înalt a economiei naționale, modernizarea orașelor și centrelor muncitorești, creșterea numărului de muncitori și specialiști, sporirea continuă a salariului și celorlalte venituri ale oamenilor muncii fac necesare dezvoltarea construcției de locuințe și îmbunătățirea gradului lor de confort — condiție esențială pentru ridicarea bunăstării întregului popor.în scopul satisfacerii cerințelor crescânde de locuințe, se va intensifica ritmul construirii de locuințe noi și se vor lua măsuri de îmbunătățire continuă a confortului, in concordanță cu ritmul dezvoltării economiei naționale și potrivit prevederilor planului de statArt. 2. Construcția de locuințe se realizează din :— fondurile de investiții centralizate ale statului,, pentru locuințele constituind proprietate de stat ;— fondurile întreprinderilor, pentru locuințele proprietate de stat date în administrarea lor directă ;— fondurile organizațiilor cooperatiste și altor organizații obștești cu caracter economic, pentru locuințele proprietatea acestora ;— veniturile populației, inclusiv cu credite acordate de stat, pentru locuințele constituind proprietate personală a cetățenilor.Locuințele construite din fondurile de investiții centralizate ale statului sînt administrate de întreprinderi,, subordonate consiliilor* populare Sau ’ de alte întreprindere . reg^?proprie.Art. 3. Dezvoltarea armonioasa a orașelor și centrelor muncitorești impune construirea noilor locuințe în conformitate cu prevederile schițelor și planurilor de sistematizare, cu respectarea strictă a regimului de construcție, în ceea ce privește numărul nivelurilor, densitatea clădirilor și linia lor arhitectonică.

generalenormele de sistematizare șl arhitectură.Terenurile proprietate de stat pot fi atribuite de către comitetele executive ale consiliilor populare, in vederea construirii de locuințe, în folosința organizațiilor socialiste și a persoanelor fizice, potrivit prevederilor planurilor de sistematizare, cu plata taxei stabilite prin dispoziții legale.Dreptul de folosință a terenului atribuit este acordat numai pe durata existentei construcției respective.Art. 5. Cetățenii au dreptul să aibă în proprietate personală o singură locuință și o singură casă de odihnă, pentru ei și familiile lor. Membrii unei familii pot păstra, în proprietate comună sau in proprietatea unuia dintre ei, o singură locuință și o singură casă de odihnă.Prevederile alineatului precedent cu privire la membrii familiei se referă numai la soț, soție și copiii minori.Art. 6. Construirea sau cumpărarea de locuințe de către cetățeni în scopul revîpzării sau închirierii este interzisă.Art. 7. Cetățenii se pot constitui în asociații de cooperare pentru construirea de locuințe proprietate personală. Pe baza aportului membrilor asociației și creditelor ce li se acordă de stat, asociațiile de cooperare vor. construi locuințe proprietate p'er sdhală-? în clădiri cil?'.mai hîulte niveluri. Asociațiile pot construi șicooperare pentruconstruirea de locuințe proprietate personală dobindesc personalitate juridică,' potrivit dispozițiilor legale, de la data constituirii lor. Modul de organizare și funcționare a asociațiilor de cooperare' se stabilește prin statut, aprobat prin hotărîre a Consiliului de Miniștri.Art. 8. Prin locuință, în sensul prezentei legi, se înțelege suprafața locativă care cuprinde una sau mai multe camere de locuit, cu dependințele aferente, formînd o unitate locativă de sine stătătoare, determinată ca atare prin construcția sa.

Art. 19. Creditele pentru locuințele de tipul celor prevăzute la art. 16 nu vor putea depăși :35 00055 00070 00080 00090 000
lei pentru locuința cu o cameră; lei pentru locuința cu 2 camere; lei pentru locuința cu 3 camere; lei pentru locuința cu 4 camere; lei pentru locuința cu 5 camere.20. Costul garajelor și anexe-

Asociațiile de

Art. 4. Terenurile situate în perimetrele orașelor sint supuse regimului sistematizării, indiferent de natura proprietății. Deținătorii acestor terenuri pot construi numai cu aprobarea comitetelor executive ale consiliilor populare și cu încadrarea în
CAPITOLUL II

Construirea de locuințe proprietate personală 
cu sprijinul statuluiArt. 9. Statul sprijină construirea de locuințe proprietate personală prin acordarea de credite pe termen lung, atribuirea de terenuri pentru construcție, asigurarea de materiale, precum și prin proiectare și execuție.Art. 10. Cetățenii pot să-și construiască o locuință proprietate personală, pentru ei și familiile lor, cU mijloace proprii și cu sprijinul statului, în orașul în care domiciliază.Art. 11. Cetățenii care au un venit mediu pe fiecare membru de familie mai mare de 900 lei lunar vor trebui să-și construiască sau să-și cumpere locuințe proprietate personală, întrucit acestora nu li se vor mai închiria în viitor locuințe din fondul locativ de stat. în acest Scop, ei vor beneficia de credite și alte a- vantaje din partea statului, în conformitate cu prevederile legii.Statul sprijină în mod deosebit pe cei ce au venituri mai mici de 900 lei pe fiecare membru de familie și care doresc să-și construiască sau să-și cumpere locuință proprietate personală, creîndu-le condiții mai avantajoase decit celor cu venituri mai mari, în ceea ce privește do- bînda și durata de rambursare a creditelor, acordîndu-le prioritate la contractare dacă au condiții grele de locuit.Art. 12. De asemenea, cetățenii cu un venit mediu lunar de peste 900 lei pe fiecare membru de familie — care dețin în prezent cu chirie o locuință din fondul locativ de stat — vor trebui să-și . construiască sau să-și cumpere o locuință, beneficiind de credite, in conformitate cu prevederile legii.Realizarea acestor locuințe se va face în mod eșalonat. în viitorii ani, potrivit prevederilor planului de stat privind construcția și darea in folosință a locuințelor.La eșalonarea construcțiilor de locuințe proprietate personală se vor avea in vedere cetățenii care au venituri mai mari șj cărora le revine în primul rînd obligația de a-și construi sau cumpăra o locuință proprietate personală.Art. 13. Acordarea creditelor pentru construirea de locuințe proprietate personală se face in următoarea ordine de prioritate :—. muncitorilor calificați, în primul rînd celor din marile unități industriale ;— salariaților transferați în interesul serviciului din alte localități ;— cadrelor de specialitate care lucrează în producția nțaterială. în activitatea de proiectare, cercetare științifică și învățămint :— absolvenților repartizați in producție veniți din alte localități ;— familiilor cu mai mulți copii ;— tinerilor căsătoriți ;

— cetățenilor care achită integral,la contractare, prețul locuinței ; -— salariaților încadrați pe bază de concurs, veniți din alte localități ;— celorlalți cetățeni.în cadrul .fiecărei categorii, se a- cordă preferință : celor care au condiții gr.ele de locuit, îndeosebi' familiilor cu mai mulți copii ; celor care nu pot beneficia de locuințe din fondul locativ de stat, întrucit au un venit mediu , lunar pe fiecare membru al familiei mai mare de 900 lei ; cetățenilor care au depus un avans mai mare și au o vechime mai mare la Casa de Economii și Consemna- țiunVArt. 14. Cetățenii ale căror locuințe se demolează, pentru noi construcții sau sistematizări, vor primi în folosință locuințe din fondul locativ de stat, necesare pentru ei și familiile lor.Dacă aceștia au un venit mediu lunar pe fiecare membru al familiei mai mare de 900 lei vor trebui apoi să-și construiască sau să cumpere o locuință proprietate personală.Art. 15. Cetățenii care se mută definitiv dintr-o localitate în alta, în interes de serviciu sau familial, și posedă o locuință proprietate personală o pot vinde și au dreptul să-și construiască o nouă locuință in localitatea în care se stabilesc.în acest scop pot primi, în condițiile legii, terenul necesar și dacă suma încasată din vinzarea vechii locuințe nu acoperă costul noii locuințe pot primi un credit de completare fără a depăși plafoanele de credite prevăzute la art, 19.Art. 1G. Statul sprijină prin credite și execuție .construirea de locuințe proprietate personală de tipul celor ce se realizează din fondurile statului, precum și de locuințe cu confort sporit, numai dacă acestea se încadrează, în ceea ce privește suprafața, dotarea și finisajele, in normele aprobate de Consiliul de Miniștri pentru astfel de locuințe.Art. 17. Acordarea creditelor pentru construirea locuințelor proprietate personală se va face la propunerea colectivelor de muncă in care solicitanții își desfășoară activitatea, aprobate, după caz, de comitetele sau consiliile oamenilor muncii, ori de celelalte organe de conducere colectivă, ținînd seama de aportul so- licitanților in producție, de necesitatea asigurării stabilității lor în unitate și de condițiile lor de locuit, în ordinea de prioritate stabilită la art. 13.Comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București vor stabili anual numărul de locuințe a căror construire se poate contracta cu salariații fiecărei unități socialiste.

Art.lor gospodărești se evidențiază separat în deviz și se plătește integral de beneficiar la data încheierii contractului.Art. 21. Cetățenii domiciliați în o- rașe, care își construiesc locuințe proprietate personală in regie proprie — în cartierele sau zonele unde schițele de sistematizare permit construcții mici — pot obține credite în aceSt scop în sumă de cel mult 25 000 lei, rambursabile într-o perioadă de 20 ani. Creditele se acordă cu condiția ca beneficiarul să facă dovada că are posibilități materiale pentru realizarea construcției.Cetățenii care își construiesc locuințe sistem vilă nu beneficiază de credite din partea statului. Ei pot să-rși construiască asemenea locuințe numai în zonele prevăzute în schițele de sistematizare.Salariații din mediul rural, în special cadrele didactice, medicii, specialiștii din stațiuni de mecanizarea agriculturii, întreprinderi agricole de stat și cooperative agricole de producție, care nu au o locuință proprie în comuna în care își au locul de muncă, pot beneficia de. un credit de pînă la 25 000 lei, pe termen de 20 ani, pentru a-și construi locuințe proprietate personală în acea comună.Salariații care au locul de muncă în qraș.e mari. și domiciliază în lfl.ca-., lități'le. dih ’jurul acestora/ vor// sprijiniți. să-și construiască' locuință - proprietate personală în Idealitatea în' care domiciliază, dacă nu au locuință proprie. în acest scop, ei pot beneficia de un credit de pină la 25 000 lei, .pe termen de 20 ani.Art. 22. Cetățenii domiciliați în localitățile balneoclimatice, localități cu caracter balnear sau turistic, care vor să-și amenajeze ori să construiască locuințe proprietate personală cu spații pentru cazarea turiștilor, beneficiază de sprijinul statului, prin atribuirea de terenuri celor ce nu au, cu plata unei taxe anuale și a- cordarea de credite.Sprijinul statului se acordă numai pentru amenajarea ori construirea linei locuințe cu cel mult două camere peste nevoile de locuit ale proprietarului și ale familiei sale. La determinarea nevoilor de locuit se are în vedere ca fiecărui membru al familiei să-i fie asigurată o cameră separată.Spațiile locative prevăzute la alineatul precedent se realizează^ in regie prin unitățile de prestări construcții, ori prin peratiste, cetățenii in aceșt scop, de d.te : 1a) pînă la 10 000

mut, la cererea Casei de Economii și Consemnațiuni.Pînă la rambursarea . integrală a creditului, locuința dobîndită în condițiile prezentei legi nu poate fi înstrăinată, demolată sau restructurată decît cu autorizarea prealabilă a Casei de Economii și Consemnațiuni.Art. 28. Casa de Economii și Con- semnațiuni va elibera creditul în mod treptat, pe" măsura executării construcției.In cazul în care beneficiarul creditului va utiliza în alte scopuri sumele primite. Casa de Economii și Consemnațiuni va retrage creditul a- cordat și va urmări recuperarea sumelor eliberate cu o dobîndă anuală de 12 la sută calculată la întreaga sumă eliberată de aceasta.

Art. 29. Se autorizează Casa de Economii și Consemnațiuni să acorde populației credite pentru constituirea avansului, precum și pentru completarea sumei necesare acoperirii costului integral în vederea contractării unei locuințe proprietate personală.Credite sului se ximum 5 pletarea costului integral al locuinței, pe termen de maximum 10 ani.Pentru aceste credite se percepe o dobîndă de 8 la sută pe an.Art. 30. In cazul. nerestituirii la termenele stabilite a ratelor. Casa de Economii și Consemnațiuni va' percepe o dobîndă de 12 la sută pe an asupra ratelor restante pentru creditele acordate.Art. 31. Cetățenii care, la încheierea contractului, plătesc integral prețul locuinței, beneficiază de o bonificație constind în reducerea cu 50 la sută a comisionului cuvenit organizației care încheie contracte pentru construirea-de locuințe.Art. 32. 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 întârziere.

pentru constituirea avan- acordă pe termen de ma- ani, iar cele pentru com- sumei necesare acoperirii

Casele de odihnă se pot executa numai pe baza autorizației de construcție eliberată de. către comitetele executive ale consiliilor populare.Materialele necesare realizării casei de odihnă se procură de la fondul pieței, cu prețul cu amănuntul.Execuția caselor de odihnă se poate realiza in regie proprie sau prin unitățile de prestații de servicii către populație.Comitetele executive ale consiliilor populare vor asigura elaborarea de proiecte tip și refolosibile într-o gamă variată, care să țină seama de specificul zonei și să asigure folosirea rațională a terenului.

.Aceste proiecte vor fi puse la dispoziție, contra cost, celor care doresc să-și construiască case de odihnă, ur- mind ca adaptarea la teren să se facă de către aceștia în regie proprie sau prin unitățile care execută prestații de servicii pentru populație.Art. 43. Casele de odihnă proprietate personală se pot construi în localități balneoclimatice, precum și în alte localități care vor fi stabilite de comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București;Art. 44. Casele de odihnă proprietate personală sînt destinate nevoilor proprietarului și familiei sale și nu pot fi închiriate.
CAPITOLUL VI

Alte dispoziții cu privire la construirea 
și vînzarea de locuințe proprietate personală 

și construirea de case de odihnă

i in organizațiile coo- putind beneficia, următoarele crea) pînă la 10 000 lei, pentru modernizări și extinderi de spații locative, rambursabile într-o perioadă de pină la 5 ani ;b) pină la 30 000 lei, pentru construirea de locuințe proprietate personală cu spații pentru cazarea turiștilor, rambursabile intr-o perioadă de pină la '10 ani.Creditele prevăzute în prezentul articol se vor acorda cu condiția încheierii prealabile a unor convenții între cetățeni și oficiile de turism, pe baza normelor stabilite de Consiliul de Miniștri.Art. 23. Prioritatea la acordarea creditelor se stabilește, potrivit criteriilor prevăzute la art. 13, de către comisii constituite de comitetele executive ale consiliilor populare.Comisiile vor stabili lista solicitan- ților în ordinea de prioritate și o vor afi^a la sediul organizațiilor care încheie contractele pentru construirea de locuințe cu cetățenii.Cei interesați pot face contestații asupra ordinii de prioritate stabilite, in termen de 15 zile de la afișarea listei, la comitetul executiv al consiliului popular respectiv, care le va soluționa în termen de maximum 30 zile de la înregistrare.Art. 24. Statul acordă credite în limitele prevăzute la art. 18 și 19 cetățenilor care au încheiat contracte pentru construirea de locuințe proprietate personală, pentru diferența dintre prețul de deviz prevăzut în contract și avansul depus de benefiejiar.Pentru obținerea creditului, la încheierea contractelor de construire de locuințe proprietate personală cu organizații de stat sau cu organizații cooperatiste beneficiarul trebuie sa aibă depusă la Casa de Economii și Consemnațiuni. în scopul construirii de locuințe, o sumă de bani -~ prezentînd! cel puțin avansul prețul prevăzut în contract.Art. 25. Pentru împrumuturile cordate în condițiile prezentei se va percepe, în mod diferențiat, o dobîndă anuală de 2—5 la sută, ce ■ se. va stabili în funcție de salariul tarifar lunar sau venitul lunar prevăzut la art. 18 și de mărimea creditului, potrivit dispozițiilor legale.Art. 26. Casa de Economii și Con- semnațiuni este autorizată să acorde cetățenilor credite pentru construirea sau cumpărarea de locuințe, în condițiile stabilite de Consiliul de Miniștri.Art. 27. împrumutul va fi garantat prin constituirea unei ipoteci a- supra locuinței dobîndite în condițiile prezentei! legi. înscrierea ipotecii se va dispune pe baza înscrisului constatator al contractului, de împru-

re- dina- legi
mediu brut

CAPITOLUL III
Criterii de stabilire a prețurilor

sau că-in-

.rt. 33., Locuințele proprietate personală construite cu sprijinul statului se proiectează și se execută prin organizații de stat sau cooperatiste pe bază de contracte încheiate 'la preturi ferme de deviz se proiectează și se execută de tre beneficiar în regie.Art. 34. In prețul locuinței seclud, după caz. costul proiectării, costul execuției lucrărilor, jnclusiv beneficiul organizației de construcții, precum și comisionul organizației care încheie contractul de construcții cu beneficiarul locuinței.Art. 35. Statul execută proiecte tio pentru locuințe situate în clădiri mari, cu mai multe niveluri. Pentru celelalte locuințe proiectarea se realizează prin, organizațiile coope- rați'ște: băii' altei unități prestatoare de"SgfMc'ii- .. ••/ ///%,/./Asociațiile ție- cooperare pentrp, > construirea de locuințe proprietate personală pot construi locuințe pe bază de proiecte tip, puse la dispoziție de către organizațiile de stat, contra cost, adaptarea la teren ur-

mind a fi făcută prin organizațiile cooperatiste sau unitățile prestatoare de servicii.Art. 36. Costul execuției lucrărilor de' construcții, inclusiv I organizației constructoare, bilește pe baza devizelor pe obiect.în scopul de a veni în cetățenilor, materialele de ții vor fi livrate la prețuri de producție, în cazul cînd locuințele se construiesc prin organizațiile de stat.De asemenea, materialele de construcții vor fi livrate la prețuri de producție dacă locuințele se construiesc de organizațiile cooperatiste, în cazul locuințelor din clădirile tip blocuri.Dacă organizațiile cooperatiste re'^izeăză; JqcUifțțe ’ în case mief"ăau în clădiri tip vilă, materialele do construcții vor fi. livrate la prețuri' cu amănuntul. Cu același preț se livrează materialele de construcții atunci cînd locuințele se execută de unitățile prestatoare de servicii sau de către proprietari, în regie proprie.

beneficiul , se sta- elaboratesprijinul construc-

CAPITOLUL IV
Vînzarea de locuințe din fondul locativ de stat 

populațieArt. 37. în vederea satisfacerii nevoilor de locuințe ale cetățenilor cu venituri mai mici, salariaților transferați în interesul serviciului și altor categorii de cetățeni care potrivit legii au dreptul să primească locuințe din fondul locativ de stat, se vă constitui un fond de locuințe destinat exclusiv acestor categorii de cetățeni, pentru închiriere.Art. 38. După ce s-a asigurat fondul de locuințe destinat pentru închiriere, potrivit prevederilor' art. 37, statul poate vinde celelalte locuințe de care dispune, în primul rînd cele din clădiri în care există și apartamente proprietate personală, casele mici — cu o locuință sau cu un număr redus de locuințe — construite din materiale inferioare sau din materiale durabile, dar cu o uzură avansată, precum și cele cu mai multe locuințe, tip blocuri.Nu se vînd locuințele aflate în administrarea directă a întreprinderilor și organizațiilor economice de stat, destinate salariaților acestora, pentru închiriere.Locuințele se vînd cetățenilor care le ocupă în calitate de chiriași.Chiriașii care au un venit mediu lunar pe fiecare membru de familie mai mare de 900 lei și in termen de 2 ani de la data punerii în v'înzare a locuinței pe care o ocupă nu doresc să o cumpere, vor putea beneficia în cbn- tinuare de locuințe din fondul locativ de stat cu plata unei chirii' majorate, potrivit dispozițiilor legale, care să asigure amortizarea fondurilor fixe într-o perioadă economic stabilită și să acopere integral cheltuielile de reparații și de menținere a funcționalității tive.Art. 39. Vînzarea fondul locativ de eșalonat.Consiliul anual lista vinzare, la . executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București.Normele pentru determinarea prețului de vinzare a locuințelor se vor stabili prin hotărîre a Consiliului de Miniștri, ținînd seama în _ principal de tipul construcției, materialele din care este executată, gradul de dotare .

locuinței respec-locuințelor din stat se va facede Miniștri clădirilor ce propunerea. va aproba se pun in comitetelor ■

și finisaj, starea tehnică și uzura în timp.Evaluarea clădirilor de locuit destinate vânzării se face de comisii stabilite de comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, 'compuse din specialiști, delegați ai administrației financiare, ai întreprinderilor de administrarea fondului locativ de stat, eștățeni cu prestigiu și autoritate domiciliați în cartierul în care se află clădirile puse în vinzare.Listele cu prețurile stabilite pe fiecare locuință te se pune in vîn- zare vor fi afișate la sediul consiliilor populare, la clădirile puse în vinzare și îh alte locuri unde pot fi consultate de cetățeni.La prețurile stabilite, chiriașii sau alți cetățeni pot face contestații la comitetele executive ale consiliilor populare pe lingă care funcționează comisiile de evaluare, in termen de 30 de zile de la data afișării. Comitetele executive ale consiliilor populare vor soluționa contestațiile și vor afișa prețurile definitive în 30 zile de la expirarea termenului prevăzut pentru depunerea contestații- , lor.Art. 40. Pot cumpăra locuințe din fondul locativ de stat cetățenii care ' îndeplinesc condițiile prevăzute în prezenta lege pentru construirea de locuințe proprietate personală cu sprijinul statului și sînt recomandați de comitetele sau consiliile oamenilor muncii ori de celelalte organe de conducere colectivă din unitățile socialiste în care iși desfășoară activitatea.Cei care cumpără vor depune un avans și vor beneficia de credite din partea statului ca și în cazul cînd construiesc o locuință nouă cu sprijinul statului.Avansul și durata maximă de rambursare a creditului se stabilesc pentru salariați in funcție de salariul tarifar lunar, iar pentru celelalte categorii de cetățeni, în funcție de venitul mediu brut lunar, la data încheierii contractului, conform prevederilor cap. II.La vinzarea de locuințe se aol'?ă în mod corespunzător și celelalte dispoziții prevăzute în prezenta lege pentru construirea de locuințe proprietate personală.

Art. 45. In cazul în care se . construiesc locuințe proprietate personală ori case de odihnă, în clădiri cu mai multe locuințe sau case de odihnă, terenul se atribuie in folosință comună pe durata existentei clădirii, iar taxa va fi suportată de fiecare proprietar proporțional cu suprafața '.construită a locuinței ori a casei de odihnă.Taxa anuală pentru terenurile a- tribuite este următoarea :— pentru construcția de locuințe, 1 leu/mp ;— pentru construcția de case de odihnă, 2 lei/mp, în cazul suprafeței ocupate de construcție, și .3 lei/mp în cazul suprafeței curții.Art. 46. In cazul în care într-0 clădire locuințele. casele de odihnă sau spațiile cu altă destinație aparțin u- nor proprietari diferiți, aceștia au dreptul de proprietate sau de folosință pe durata existenței construcției comune, asupra terenului aferent. asupra spațiilor auxiliare, dotărilor și utilităților comune, precum și asupra tuturor bunurilor accesorii care prin natura lor nu pot fi folosite decît în comun.Art. 47. în caz de succesiune sau de înstrăinare a locuinței ori a casei de odihnă,. sp transmit asupra dpbîndjtqrului .toate drepturile și o-, bligațiile rezultate din contractul de, Împrumut, .,din contractul .de con-, strivire șau din. contractul de vînzare- cumpărare.Odată cu transmiterea dreptului de proprietate asupra locuinței sau a casei de odihnă se transmite și dreptul de proprietate sau de folosință pe durata existenței construcției asupra terenului.Art. 48. Titlul de proprietate asupra locuinței sau casei de odihnă proprietate personală construite sau cumpărate în condițiile prezentei legi se dobîndește avind la bază : autorizația de construcție, contractul pentru construire sau vînzare, contractul de împrumut și procesul verbal de predare-preluare sau de dare in folosință.Titlul, de folosință pe durata existenței construcției asupra terenului atribuit se dobîndește pe baza deciziei de atribuire emisă individual sau în comun de comitetele executive ale consiliilor populare.Administrațiile financiare vor înregistra dreptul de proprietate asupra locuinței sau casei de odihnă și dreptul de folosință asupra terenului atribuit pe baza actelor prevăzute la alineatele 1 și 2 și vor elibera actul care atestă titlul de proprietate sau folosință.Art. 49. Titlurile de proprietate prevăzute în articolul precedent, contractele de vinzare-cumpărare a locuințelor din fondul locativ de stat, deciziile de atribuire a terenurilor în folosință pe durata existenței construcției, contractul de împrumut și ipotecile constituite asupra imobilelor se înscriu în registrele de transcripțiuni imobiliare. In localitățile cu regim de carte funciară se va face înscrierea, după caz, a dreptului de folosință asupra terenului, a dreptului de proprietate asupra locuinței

ori a casei de odihnă, a ipotecilor constituite, precum și notarea contractului de împrumut.înscrierea titlului de proprietate pentru locuințele sau casele de odihnă construite sau cumpărate în condițiile prezentei legi nu este supusă taxelor de timbru.,Sînt scutite de impozitul pe clădiri, pe timp de 10 ani de la data dobîn- dirii lor, locuințele cumpărate în condițiile prezentei legi și cele construite cu sprijinul statului.Art. 50. 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. 51. Cei care își construiesc locuință sau casă de odihnă proprietate personală în regie proprie sînt obligați să execute integral construcția în termenul stabilit prin autorizația de construcție.în cazul ci nd nu se respectă prevederile alineatului precedent, comitetele executive ale consiliilor .populare vor retrage decizia privind dreptul de folosință asupra terenului, care se poate atribui altor persoane îndreptățite.In cazul revocării .deciziei de atribuire a terenului, teistul, beneficiar poate vinete' construcția neterminată, / in termenul stabilit de comitetul eXecutiV al' cohsiliuIUî popular, unei persoane care se" angajează să continue construcția și căreia i se atribuie terenul în condițiile prezentei legi.Dacă construcția nu a fost vîndută în condițiile alineatului precedent, proprietarul va elibera terenul in termenul stabilit de comitetul executiv al consiliului popular.Art. 52. Persoanele prevăzute la art. 5 care dobindesc o a doua locuință prin căsătorie, moștenire, donații sau pe alte căi sînt obligate să înstrăineze una din acestea in termen de un an de la dobîndire.In cazul cînd nu se .îndeplinește obligația prevăzută în alineatul precedent, una din cele două locuințe va fi trecută in proprietatea statului, ■ prin decizia comitetului executiv al consiliului popular județean sau al municipiului București, cu plata unei despăgubiri, potrivit normelor stabilite prin hotărîre a Consiliului de Miniștri. Pînă la emiterea deciziei, membrii familiei sînt în drept să aleagă locuința pe care o rețin în proprietate.Prevederile acestui articol se aplică și celor care,' la data publicării prezentei legi, au în proprietate mai multe locuințe, termenul de un an curgind de la această dată.Dispozițiile prezentului articol se aplică și caselor de odihnă.Art. 53. Persoanele care nu au cetățenia română, dar care domiciliază sau vor să-și stabilească domiciliul în Republica Socialistă România, pot să-și construiască sau să-și cumpere din fondul locativ de stat locuințe, proprietate personală, din fonduri proprii, cu respectarea prevederilor legale.
CAPITOLUL VII

Dispozipi tranzitorii și finala

CAPITOLUL V
Construirea de case de odihnă

Art. 41. Cetățenii, indiferent de localitatea de domiciliu, pot să-și construiască cu mijloace proprii o singură casă de odihnă proprietate personală, de dimensiuni restrinse, strict corespunzătoare necesităților familiilor lor, în localitățile prevăzute la art. 43.Art. 42. Statul sprijină construcția caselor de odihnă proprietate personală prin atribuirea de teren în folosință pe durata existentei construcției.în vederea folosirii cîț. mai raționale a terenurilor și a respectării regimului de constricții stabilit pentru localitatea resoectivă — prin schița de sistematizare — se acordă

personalăprioritate cetățenilor realizarea in comun de case, dispuse pe veluri.Terenurile pentru .. . . selor de odihnă proprietate personală se atribuie contra unei taxe anuale.,Terenurile care se atribuie în scopul construirii de case de odihnă se vor stabili în fiecare localitate de către comitetul executiv al consiliului popular. în zone periferice. care nu pot fi utilizate în alte scopuri, și pe care nu sînt prevăzute a fi construite, complexe turistice sau alte obiective de' interes obștesc.

asociați pentru a unor astfel mai multe ni-construirea ca-

Art. 54. Deciziile în baza cărora s-au atribuit cetățenilor terenuri pentru construirea de locuințe în ’temeiul Decretului nr. 493 din 10 de- , cembrie 1954 pot fi revocate, dacă locuințele pentru care au fost atribuite acele terenuri n-au fost construite.Art. 55. 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 in folosință pe durata existenței construcției în condițiile prezentei legi dacă sînt îndeplinite prevederile Decretului nr. 144 din 29 martie 1953.Art. 56. Comitetele executive ale consiliilor populare sint obligate să' ia măsuri. pentru buna gospodărire și folosire a terenurilor din perimetrul construibil al orașelor și din vatra satului, indiferent de proprietate, in conformitate cu prevederile schiței și detaliilor de sistematizare.Toate terenurile libere din administrarea ministerelor și a celorlalte organe centrale sau a unităților subordonate vor fi trecute in administrarea comitetelor executive ale consiliilor populare.Comitetele executive vor lua măsuri să nu se execute locuințe sau case de odihnă fără autorizație de construcție.La emiterea autorizației de construcție se vor stabili condițiile care să asigure folosirea rațională a terenului, densitatea optimă a locuințelor, regimul de aliniere și regimul de înălțime, în conformitate cu prevederile schiței și detaliilor de sistematizare.Art. 57. Cei care vor executa construcții fără autorizație de construc

ție vor fi sancționați potrivit legii, iar construcția va putea fi' demolată.Art. 58. în vederea folosirii raționale a terenurilor proprietate personală din municipii și orașe care, potrivit schiței de sistematizare, nu .sînt necesare pentru executarea unor lucrări de interes general, vor putea fi folosite pentru construirea de locuințe proprietate personală.Pe aceste terenuri se pot realiza construcții cu mai multe locuințe, ținînd seama de forma și mărimea terenului, cu respectarea schiței și detaliilor de sistematizare și a regimului de înălțime. /în acest scop, proprietarul terenului se poate constitui intr-o asociație cu alți cetățeni în vederea construirii clădirii respective, terenul trecînd, pe baza acordului proprietarului, in folosință comună a membrilor asociației pe data constituirii ei, pe timpul cit există construcția.Membrii asociației vor plăti proprietarului terenului aceleași taxe ca și cele ce se percep pentru terenul proprietate de stat ce se atribuie pentru construirea de locuințe proprietate personală.Art. 59. Decretul nr. 445 din 25 mai1966 privind sprijinirea de către stat a cetățenilor de la orașe în construirea de locuințe proprietate personală, Decretul nr. 713 din 21 iulie1967 privind construirea de către cetățeni, cu sprijinul statului, de case proprietate personală — de odihnă sau turism — in localități balneoclimatice și în alte locuri turistice, precum și orice alte dispoziții contrare prezentei legi, se abrogă.Contractele sau alte acte încheiate în baza Decretelor nr. 445/1966 și nr. 713/1967 rămîn valabile.
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I

Potrivit hptărîrii recentei plenare a C.C. al P.C.R., se 
supune dezbaterii publice proiectul de LEGE privind admi
nistrarea fondului locativ și reglementarea raporturilor din
tre proprietari și chiriași.

Observațiile, propunerile și sugestiile oamenilor muncii 
pe marginea proiectului supus dezbaterii vor fi trimise pînă 
la data de 15 martie 1973 la Comitetul de Stat pentru Eco
nomia și Administrația Locală, București, Calea Victoriei 
nr. 63—69.

CAPITOLUL I
DispozițiiArt. 1. Fondul locativ de stat se administrează și «e închiriază de întreprinderi specializate subordonate comitetelor executive ale consiliilor populare sau de alte întreprinderi de stat.Fondul locativ de stat construit din fondurile proprii ale întreprinderilor și organizațiilor economice de stat se administrează și se închiriază de către acestea. 1Fondul locativ construit din fondurile proprii ale organizațiilor cooperatiste sau ale altor organizații obștești se administrează,și se închiriază de către acestea.Art. 2. Suprafața locativă 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 locui-» bilă și anume: vestibulul, antreul, tinda, veranda, culoarul, bucătăria, chicineta, oficiul, cămara, camera de baie, closetul, spălătoria, uscătoria, pivnița, boxa la subsol, magazia din zid, logia și terasa acoperită.Art. 3. Apartamentul cuprinde una sau mai multe camere de locuit cu depedințele aferente, situate la a-

CAPITOLUL II
Normarea locuințelor din fondul locativ de statArt. 6. Norma locativă pentru locuințele din fondul locativ de stat este de 10 mp suprafață locuibilă pentru fiecare persoană. In cazul cînd din construcție rezultă camere mai mici pot ti atribuiti și 8 mp de persoană.Art. 7. Suprafața locuibilă.care de-., pășește norma locativă constituie suprafața Excedentară.Suprafața excedentară compusă-din una sau. mai multe camere separate poate fi închiriată altor persoane îndreptățite. închirierea se face cu prioritate persoanelor îndreptățite la extindere, potrivit dispozițiilor legale, în funcție de veniturile cele mai mici, care revin pe membru de familie și de numărul copiilor în întreținere..Au dreptul la o cameră în plus, cu majorarea corespunzătoare a chiriei, potrivit prevederilor prezentei legi, persoanele care prin natura activității ce o desfășoară necesită spațiu suplimentar sau datorită stării sănătății ori stării fizice au nevoie de un asemenea spațiu.Art. 8. Cetățenii . care au un venit mediu pe fiecare membru al familiei de pînă la 900 Iei lunar vor beneficia în continuare de locuințe din fondul de stat, în conformitate cu normele legale și cu plata chiriei corespunzătoare.închirierea suprafeței locative din fondul locativ de stat aflat în administrarea unităților prevăzute la art. 1 se face în următoarea ordine de prioritate :— cetățenilor ale căror locuințe urmează a fi demolate ; în cazul cînd aceștia au venituri mai mari decît 900 lei pe membru de familie li se asigură locuințe'- din fondul locativ de stat pînă la primirea în folosință a locuinței proprietate personală, construită sau cumpărată ;— muncitorilor calificați, în primul rind celor din marile unități industriale ;— salariaților transferați în interesul serviciului din alte localități :— cadrelor de specialitate care lucrează în producția materială, în activitatea de proiectare, cercetare șt.i-* ințifică și învățămînt ;— absolvenților repartizați în producție veniți din alte localități;— familiilor cu mai mulți copii ;— tinerilor căsătoriți ;— celor încadrați pe bază de concurs, veniți din alte localități';— celorlalți cetățeni.în cadrul categoriilor de mai sus, se acordă preferință : celor care au condiții grele de locuit, îndeosebi celor cu mai mulți copii.Art. 9. Salariaților din unitățile socialiste de stat li se vor închiria locuințe pe baza propunerilor colectivelor de muncă în pare-și desfășoară activitatea, aprobate, după caz, de comitetele sau consiliile oamenilor muncii, ori de celelalte organe de conducere colectivă. Comitetele executive ale consiliilor populare, împreună cu organele de

CAPITOLUL III
închirierea locuințelor din fondul locativ de statArt. 16. Contractul de închiriere pentru locuințele din fondul locativ de stat se încheie în formă scrisă.Contractul de închiriere pentru suprafețele locative cu destinația de locuință din fondul locativ de stat are valoare de înscris autentic și constituie titlu executoriu.Art. 17. Locatarul principal are dreptul să subinchirieze o parte din suprafața locativă a locuinței, dacă aceasta nu constituie suprafață disponibilă.Subînchirierea se face astfel :

a) persoanelor stabilite de comite-

generalecelași nivel sau Ia niveluri diferite, care împreună formează o unitate lo- cativă de „sine stătătoare, determinată ca atare prin construcția sa.La închiriere se va ține seama, pe cît posibil, ca într-un apartament să 'locuiască o singură familie. In cazul în care apartamentul depășește nevoile unei familii, cu cel puțin o cameră separată, acesta poate fi închiriat mai multor familii cu respectarea dispozițiilor legale privind normarea fondului locativ.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 locuință cuprinde suprafața locativă necesară desfășurării activității economice, so- cial-culturale, administrative sau obștești și dependințele aferente.Comitetele executive ale consiliilor populate vor identifica spațiile construite cu destinația de locuințe, care sînt folosite în prezent în alt scop și vor lua măsuri ca in termen de un an acestea să fie redate scopului pentru; care au fost construite.Art. 5. Locatar principal este persoana fizică sau juridică titulară a contractului de închiriere.
conducere colectivă ale întreprinderilor și ale celorlalte unități, vor lua măsuri ca locuințele ce vor fi închiriate directorilor, inginerilor șefi și altor cadre de conducere ale a- cestora să fie situate în imediata apropiere a locului lor de muncă.Art. 10. Cetățenii care au uri .venit mediu pe fiecare ^membru* al'; fam te' liei mai mare de 900 lei lunar „nu ., vor mal primi loctiințe din fondul ; locativ de stat. Prevederile prezeri- tului alineat se aplică începînd din anul 1074.Sînt exceptați de la prevederile alineatului precedent ofițerii, subofițerii și maiștrii militari din cadrul Ministerului Apărării Naționale și cei. din cadrul Ministerului de Interne.Salariații transferați în interes de serviciu în altă localitate, cei angajați în noile întreprinderi, precum și tinerii muncitori și specialiști ce se încadrează pentru prima dată în muncă vor putea beneficia în continuare de locuințe din fondul de stat, timp de 5 ani. indiferent te venit. După această perioadă vor trebui să-și construiască sau să-.și cumpere o locuință proprietate personală, dacă venitul mediu lunar pe fiecare membru al familiei depășește 900 lei, pe măsura dezvoltării construcției de locuințe și a numărului de locuințe destinat vinzării.în cazuri deosebite, cînd solicitantul are condiții familiale grele, comitetele executive ale consiliilor populare pot aproba închirierea de locuințe din fondul locativ al statului și pentru salariații care au un venit mediu de pînă la -1 000 lei lunar pe fiecare membru al familiei.Art. IX. în cazul locuințelor construite din fondurile de investiții centralizate și nominalizate prin plan, pe noile obiective mai importante, contractul de închiriere este accesoriu contractului! de muncă.Art. 12. Suprafața curților și grădinilor aferente clădirilor va' fi închiriată odată cu suprafața locativă, în exclusivitate sau, după caz. in folosință comună, și trecută în contractul de închiriere.Art. 13. închirierea de locuințe in orașele mari se poate face numai persoanelor și familiilor care domiciliază sau care au dreptul să-și stabilească domiciliul, in condițiile legii, în aceste orașe.Prin hotărîre a Consiliului de Miniștri se stabilesc orașele mari in înțelesul alineatului precedent.Art. 14. Locuința poate fi ocupată numai după încheierea contractului de închiriere.Art. 15. Locuința din fondul locativ de. stat se atribuie in folosința titularului contractului de închiriere și membrilor familiei sale, care vor fi prevăzuți nominal în contractul de închiriere.Fac parte din familie, în înțelesul alineatului precedent, soții și copiii, precum și părinții soților întreținuți de aceștia.
tele executive ale consiliilor populare, dacă au domiciliul sau viza de flotant în localitatea respectivă ori sint îndreptățite, potrivit legii, să-și stabilească domiciliul sau reședința in acea localitate;b) turiștilor, cetățeni români sau străini, stabiliți de oficiul de turism.Subînchirierea se face numai pe bază de contract încheiat in formă scrisă, care se înregistrează la administrația sau circumscripția financiară respectivă.Contractele de subînchiriere se încheie, în cazul persoanelor de la lit. 

a, între locatarul principal și subchi- riaș, iar în cazul turiștilor prevăzuți la lit b, între locatarul principal și oficiul de turism.Contractele de subînchiriere vor prevedea, în mod obligatoriu, tarifele și termenele de subînchiriere. Tarifele pentru subînchirierea de la lit. a sînt c.ele prevăzute în prezenta lege, iar cele pentru subînchirierea de la lit. b vor fi stabilite prin hotărîre a Consiliului de Miniștri.Contractul de subînchiriere încheiat cu încălcarea prevederilor alineatelor precedente este nul de drept, iar sumele încasate în temeiul lui se fac venit la stat.încălcarea dispozițiilor prevăzute în prezentul articol constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1 000 la 3 000 lei. Sancțiunea se aplică de comitetele executive ale consiliilor populare ale municipiilor, sectoarelor municipiului București, orașelor și comunelor, pe baza proceselor verbale de constatare încheiate de împuterniciții acestora.Contravențiilor prevăzute în alineatul precedent le sînt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor.Subînchirierea fără contract scris, în scopul vădit de a ocoli aplicarea dispozițiilor prezentului articol, constituie infracțiune și ,se pedepsește cu închisoare de la o lună la uri an sau cu amendă.Ori de cîte ori celelalte fapte prevăzute în prezentul articol se săvir* șese în astfel de condiții îneît potrivit legii penale constituie . infracțiuni, acestea vor fi urmărite, judecate și sancționate conform legii penale.Art. 18. Subînchirierea suprafeței acordate peste norma locativă categoriilor de persoane stabilite în conformitate cu prevederile art. 7 alin. 3 este interzisă.încălcarea prevederilor alineatului precedent atrage pierderea dreptului locatarului la suprafața acordată peste norma locativă, fiind aplicabile și dispozițiile alineatelor 6—8 și 10 ale art. 17.Art. 19. Persoanele care se mută definitiv în altă localitate își păstrează dreptul de folosință asupra locuinței ce dețin cel mult 6 luni de la data mutării, fără a o putea sub- închiria pe această perioadă.Art. 20. In cazul persoanelor care sînt transferate in interes _de serviciu în" altă; localitate, spațiul ocupat de. aceștea; și de membrii-familiei cu care se. rrțută devine disponibil ia obținerea altei locuințe în localitatea respectivă.Art. 21. Nici o persoană nu poate fi evacuată din locuința.deținută in mod legal decît în cazurile și in condițiile prevăzute de lege. , -Art. 22. In caz de divorț, dacă soții nu au convenit altfel, beneficiul contractului privitor la locuință folosește soțului căruia i s-au dat în îngrijire copiii, .iar în cazul cînd nu sint copii, soțului care a obținut divorțul.In toate celelalte situații, instanța care pronunță divorțul va hotărî care dintre soți va avea beneficiul contractului privitor la locuință.Art. 23. Persoanele care ocupă 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 in alineatul . precedent,, iar în caz de opunere, evacuarea se face împreună cu organele de miliție.Art. 24. 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 in care a- ceasta este situată, instalațiilor și accesoriilor acestora, precum și oricăror altor bunuri aferente lor, sau dacă înstrăinează fără drept părți ale acestora ;b) dac.ă prin comportarea lor tac 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 cu rea credință 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, obligind pe pîrît la plata cheltuielilor de judecată. Instanța va admite totuși cererea de evacuare dacă împotriva locatarului 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. 25. Cînd interese de stat impun folosirea unor clădiri proprietate de stat, mutarea locatarilor din a- ceste clădiri în alte locuințe corespunzătoare se dispune prin hotărîre a Consiliului de Miniștri.Art. 26. Locatarii principali au dreptul să facă între ei schimb de locuință, cu aprobarea unităților socialiste prevăzute la articolul 1.

CAPITOLUL IV
Stabilirea șiArt. 27. Chiria pentru locuință se fixează potrivit cu : tariful de bază, gradul de confort al locuinței, salariul tarifar lunar sau pensia chiriașului.

Categoria suprafețelor
pînă1-.. 800 lei

8011 100 lei 1 1011 300 lei. 1 3011 600 lei peste1 600 lei
— La suprafața locui-■ bilă (lei/mp) 1,80 2,20 2,40 2,50 2,70— La suprafața dependințelor (bucătărie, chicinetă, baie, cămară, vestibul, antreu, tindă, verandă, culoar, debara, oficiu) (lei/mp). 0,72 6,88 1,00 • 1,00 1,00— 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

Art. 29. Pentru chiriașii care nu sînt salariați sau pensionari se a- pli-că. tariful prevăzut pentru sala- riații 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 salariații, Iriîndu-se ca bază de calcul retribuția tarifară a categoriei de încadrare.Art._ 30. Persoanele incapabile de muncă din cauza bătrîneții sau bolii și lipsite de mijloace, precum și studenții fără alte venituri decit 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. 31. Calculul chiriei pentru locuința ocupată . de o familie în care sînt mai mulți salariați sau pensionari se va face pe baza salariului tarifar lunar sau pensiei celei mai mari.Art. 32. Tariful de bază se majorează cu ,30 la sută pentru locuințele cu încălzire centrală său/gaze la sobe ori se reduce, după caz,, pentru " ■ întreaga suprafață 1 locuibilă. dilpă cum urmează : ’ ’ *— 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 : paiantă, chirpici și lemn.Reducerile se aplică cumulativ.Art. 33. Pentru suprafața locuibilă excedentară care, depășește norma locativă, la tariful de bază se aplică o maiorare progresivă de :— 25 la sută pentru primii 10 mp :
CAPITOLUL V

Normarea, repartizarea și stabilirea chiriei 
pentru fondul locativ cu altă destinație 

decît aceea de locuințăArt. 37. Suprafețele locative cu altă destinație decît aceea de locuință, aflate în administrarea directă sau, după caz, in proprietatea organizațiilor socialiste, a altor persoane juridice, precum și a persoanelor fizice, folosite ca birouri, sînt supuse normării.Pentru fiecare salariat 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 Ia planșetă și a altor categorii de salariați stabilite de Consiliul de Miniștri, pentru care suprafața medie nu va depăși 6 mp de fiecare salariat.Suprafața locativă folosită ca birouri și care depășește suprafața rezultată din aplicarea dispozițiilor prevăzute în alineatul precedent constituie suprafața locativă excedentară.Prin Hotărîre a Consiliului de Miniștri se vor stabili funcțiile din u- nitățile socialiste pentru care se poate acorda o cameră (birou) separată, precum și limitele de spațiu.Art. 38. Repartizarea suprafeței locative cu altă destinație decît aceea de locuință se face de către :— Consiliul de Miniștri pentru organele centrale de stat, cooperatiste și . ale . altor 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 aqestor organe, în proprietatea altor persoane juridice, precum și a persoanelor fizice.Pentru nerespectarea prevederilor referitoare la normarea spațiului locativ cu altă destinație, conducătorii unităților socialiste vor fi sancționați disciplinar sau cu amendă între 1 000—1 500 lei.Art. 39. Garajele proprietatea unităților socialiste 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 in clădirea sau în apropierea clădirii în care este situat garajul. Cînd sint mai mulți. solicitanți, dintre care u- nul este a. organizație socialistă, repartizarea se face acesteia. Garajele pot fi repartizate în folosință comună cînd capacitatea lor și condițiile de acces permit aceasta.

plata chirieiArt. 28. Tariful de bază al chiriei este unic pe întreg cuprinsul țării, indiferent de proprietar.Tariful de bază lunar este cel prevăzut în tabelul de mai jos :
Tariful de bază în funcție de salariul tarifar sau pensia chiriașului

— 50 la sută pentru următorii 10 mp ;— 100 la sută pentru restul suprafeței locuibile.Pentru chiriașii cu un venit mediu pe membru de familie mai mare de 900 lei lunar, care nu cumpără locuința ce o ocupă în condițiile și în ■ termenul- prevăzute de lege, chiria calculată potrivit art. 28—33 se majorează după cum urmează :— cu 50 la sută pentru cei cu un venit mediu lunar pe membru de familie cuprins între 901 și 1 500 lei ;— cu 75 la sută pentru cei cu un venit mediu lunar pe membru de familie cuprins între 1 501 și 2 500 lei ;— cu 100 la sută pentru cei cu uh venit mediu lunar pe membru de familie peste 2 500 lei.Art. 34. La chiria. calculată potrivit articolelor 28—33 se adaugă 12 lei lunar pentru baie cu cadă și 8 lei lunar pentru baie numai cu duș.Art. 35. Chiria pentru suprafața subînchiriază este egală cu chiria aferentă suprafeței locuibile subîn- chiriate și a dependințelor la care are acces subchiriașul, cu o.mâjo-. rare de pînă la 15 la sută. In cazul , în*care/acest, spațiu este., mobilat.,, mgidrârei"' poate fi pină'lâ 150 la. sută. în raport de confort.Art. 36. Chiria datorată de salariatul unei organizații de stat, al unei organizații cooperatiste ori 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 aceasta se depășesc limitele prevăzute de art. 409 din Codul de procedură C’vilă. Modalitatea reținerii se stipulează în contractul de închiriere.Chiriașii, alții decît cei prevăzuți în. alineatul precedent, vor plăti chiria în condițiile prevăzute în contractul de închiriere.

Persoanele juridice și fizice care dețin cu chirie garaje proprietate de stat pot fa.ee schimb de garaje, sub- stituindu-se în drepturi și obligații, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor privind schimbul de locuințe.Art. 40. Tariful de bază al chiriei lunare pentru suprafețele locative cu altă destinație decît aceea de locuință este unic pe întreg cuprinsul țării, indiferent de proprietar.Art. 41. Tariful de bază al chiriei lunare pentru suprafața locativă folosită pentru birouri este :a) 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 la sută față de tariful de bază.Art. 42. 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-culturale. 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 in municipiul București, 8 lei/mp, iar pentru depozite, 7 lei/mp.La celelalte municipii, pentru suprafața locativă folosită pentru activități comerciale, industriale și prestări de servicii, tariful de bază este de 6 lei/mp, iar pentru depozite este de 5 lei/mp.In 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.în localitățile rurală, tariful de bază prevăzut pentru suprafețele locative cu altă destinație situate in 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 salariaților se face în condițiile prevăzute de articolul 36.Art. 43. Tariful de bază al chiriei lunare prevăzut la articolele 41 și 42 se majorează cu 30% pentru supra

fața locativă dotată cu încălzire centrală sau gaze la sobe ori se reduce, după caz, pentru întreaga suprafață locativă, după cum urmează ;— 10% pentru clădirile lipsite de instalații de apă, canal, electricitate sau numai una ori unele dintre acestea ;— 15% pentru suprafața locativă folosită pentru birouri situate la 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.Tarifele pentru băile și dușurile existente în .spații cu altă destinație
CAPITOLUL VI

Obligațiile organizațiilor de stat care închiriază 
și ale chiriașilor în legătură cu întreținerea, 

repararea și folosirea fondului locativ de stat 
cu destinația de locuințăArt. 47. Organizațiile de stat care închiriază suprafețe locative cu destinația de locuință sînt obligate la : repararea și înlocuirea tuturor elementelor de construcții și 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.Șu.prafața locativă închiriată se predă chiriașului în stare normală de folosință.Art. 48. 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 ca urmare a folosirii lor necorespunzătoare, indiferent dacă acestea sînt în interiorul sau exteriorul clădirii.

CAPITOLUL VII
Dispoziții cu privire la locuințele construite 

din fondurile proprii ale
și organizațiilor economice ele stat

*11 IDUail

r - r.Art. 51. Suprafețele locative din clădirile proprietate de stat construite de întreprinderi și organizații e- conomice de stat din fonduri proprii, aflate în administrarea lor. se închiriază de către conducerile a- cestora numai salariaților lor.Contractul de închiriere a suprafețelor locative . prevăzute în alineatul precedent este accesoriu al contractului de muncă.în cazul în care contractul de muncă încetează, chiriașii respectivi sint obligați să elibereze locuința deținută. în termen de 3 luni de la încetarea contractului de muncă..Salariații întreprinderilot și organizațiilor economice de stat cărora li s-au închiriat locuințe in condițiile primului alineat și care au lucrat în întreprinderea respectivă cel puț.in 10 ani au dreptul să le dețină și după pensionarea lor.în caz de deces al salariatului sau pensionarului, evacuarea soțului sau a celorlalți membri ai familiei sale care locuiesc cu acesta nu se va putea'face decît cu atribuirea unui spațiu locativ corespunzător.Art. 52. Suprafața locativă aflată
CAPITOLUL VIII

Dispoziții cu privire la locuințele de serviciu 
și la căminele muncitorești pentru tineretArt. 55. Se consideră locuință de serviciu suprafața locativă aflată in administrarea directă a unei unități socialiste de stat, situată în incinta unității ori în imediata apropiere a acesteia sau a locului de muncă, destinată cazării salariaților și membrilor lor de familie, în cazul în care prezența permanentă a salariaților in preajma locului de muncă este impusă de caracterul specific al muncii.Art. 56. Modul și condițiile de folosire a locuințelor de serviciu și a terenurilor aferente fac obiectul unui contract de închiriere, ca accesoriu al contractului de muncă. Dispozițiile prezentei legi privitoare la normarea spațiului locativ se aplică și locuințelor de serviciu.Salariații și familiile lor care ocupă locuințe de serviciu pierd dreptul de folosință a acestora odată cu desfacerea contractului de muncă din inițiativa sau din vina lor.Art. 57. Căminele muncitorești pentru tineret sînt destinate cazării tinerilor muncitori și specialiști, care nu dispun de alte posibilități de cazare în localitatea unde-și au locul de muncă. Căminele muncitorești pentru tineret sînt administrate de către întreprinderi socialiste de stat.

CAPITOLUL IX
Dispoziții cu privire la locuințele 

proprietate personalăArt. 40. Apartamentul proprietate personală care este locuit de proprietar .și familia sa va fi normat ci folosit astfel :a) Proprietarul și familia sa au dreptul la o suprafață corespunzătoare nevoilor lor de locuit. La determinarea nevoilor de locuit se are în vedere ca fiecărui membru al familiei să-i fie asigurată cîte o cameră și, deosebit de acestea, încă cel mult două camere pentru care va plăti un impozit majorat.Proprietarul poate închiria o parte din această suprafață, inclusiv sub formă de cameră mobilată. 

decît aceea de. locuință sînt cele prevăzute la art. 34.Art. 44. Pentru curțile și grădinile aferente suprafețelor locative, indiferent de destinație, tariful anual al chiriei este de 1 leu/mp.Art. 45. Contractul de închiriere pentru suprafețele locative cu altă destinație decît aceea de locuință se încheie în formă scrisă, pe baza ordinului de repartizare în conformitate cu prevederile prezentei legi.Art. 46. 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, cind toate părțile sînt organizații socialiste. ,

Art. 49. 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 sint obligați să predea suprafața locativă in stare de folo- '.' sință, ținindu-se seama de starea în care a fost închiriată.în cazul neîndeplinirii de către chiriaș a obligațiilor pe care le are cu privire la întreținerea și repararea locuinței proprietate de stat, lucrările necesare vor fi executate de către unitatea sau organizația care închiriază, urmînd ca contravaloarea aoestor lucrări să fie recuperată de la chiriași.Chiriașii vor plăti în întregime,- - pentru toate persoanele cu care locuiesc. cheltuielile pentru apă. canalizare. iluminat. încălzire, precum și alte cheltuieli ce decurg din fo.- losirea părților și instalațiilor comune . ale clădirii.Art. 50. In locuințele proprietate de stat se interzice chiriașilor șă er . xecute modificări de spații sau, alte modificări constructive.

/'O.-'l'Jț#

în administrarea directă' a întreprinderilor’ sau organizațiilor economice de stat poate face obiectul schimbului numai între salariații aceleiași u- nități și cu aprobarea conducerii a- cesteia.Art. 53. Comitetele executive' ale consiliilor populare vor lua măsuri •pentru identificarea spatiilor de locuit destinate unor camere oficiale sau case de oaspeți și pentru: închirierea lor'în conformitate cu prevederile prezentei legi. Spațiile .de acest fel aflate în incinta întreprinderilor sau în apropierea acestora vOr fi închiriate cadrelor de conducere din întreprinderile respective, pentru, a putea interveni în mod o- perativ. în caz de necesitate.De asemenea, vor lua măsuri pentru a se amenaja pe oraș spații comune destinate cazării temporare a unor salariați, care să funcționeze pe principiul hotelurilor.Art. 54. Dispozițiile prezentei legi se aplică în mod corespunzător și locuințelor construite din fondurile întreprinderilor și organizațiilor economice de stat

Art. 58. Pentru folosirea locurilor în căminele muncitorești pentru tineret, locatarii vor plăti un tarif lunar.Comitetul de Stat pentru Prețuri, Ministerul Finanțelor, cu consultarea < Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor și a Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist,. vor stabili metodologia unitară de calcul al tarifului, astfel încit să se acopere cheltuielile de întreținere și funcționare a instalațiilor comune, folosirea mobilierului și cazarmamen- tului, precum și toate celelalte cheltuieli reprezentînd diferite servicii prestate locatarilor.Tarifele diferențiate pe categorii ' de cămine vor fi stabilite de Consiliul de Miniștri.Art. 59. Sarcinile administrației căminului, drepturile și obligațiile locatarilor, precum și ale personalu- ; lui căminului, modul de utilizare a bunurilor de folosință comună, măsurile de asigurare a ordinii și dis- . ciplinei în cămin se stabilesc . prin regulament interior de funcționare, aprobat de comitetul sau consiliul oamenilor muncii — după caz — din . .. întreprinderea care are în adminis- . trare căminul respectiv.

b) Camerele separate ce depășesc nevoile de locuit ale proprietarului și familiei sale — determinate po- ' trivit celor arătate la lit. a — vor .. fi închiriate de proprietar, inclusiv sub forma camerelor mobilate.In cazul în care proprietarul riu închiriază camerele prevăzute la alineatul precedent, comitetul executiv al consiliului popular le poate închiria persoanelor îndreptățite.Pentru toate camerele care depășesc nevoile de locuit ale proprieta-
(Continuare in pag. a IV-a)
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rului șl familiei sale se plătește impozit majorat.închirierea spațiilor prevăzute prezentul articol se face numai bază de contract încheiat în formă scrisă, înregistrat la administrația financiară, cu stipularea, in mod obligatoriu, a tarifelor și termenelor, conform dispozițiilor alineatelor 3, 5— 8 și 10 din art. 17 și ale celor din art. 35 ; aceste dispoziții sînt aplicabile și în cazul spațiilor proprietate personală, subînchiriate.Prevederile prezentului articol se aplică și în cazul în care proprietarul este transferat în interes de serviciu în altă localitate, iar- o parte din familia sa cu care a locuit a rămas în apartament.Art. 61. Apartamentul proprietate personală care nu este locuit de proprietar și familia sa este supus în întregime normării și ■ închirierii. în condițiile prevăzute pentru fondul locativ de stat.Art. 62. Dispozițiile art. 60 și 61 se aplică numai apartamentelor proprietate personală situate în mediul urban.Art. 63. Dispozițiile prezentei legi privind obligațiile organizațiilor de stat care închiriază și ale chiriașilor ce dețin suprafețe locative proprietate da stat se aplică in mod co

respunzăitor șl suprafețelor locative proprietate personală.Art. 64. Comitetele executive ale consiliilor populare vor sprijini, la cerere, persoanele care au locuință proprietate personală, dar nu locuiesc în ele. să se mute in aceste locuințe. în acest scop, vor închiria persoanelor care dețin locuințele respective, fie locuințele oferite in schimb de proprietari, fie alte locuințe din fondul locativ de stat, cu respectarea dispozițiilor legale vind normarea suprafețelor cative.Chiriașii și familiile lor caremează să elibereze locuința potrivit alineatului precedent, dar au contract pentru construirea sau cumpărarea unei locuințe in condițiile legii pentru dezvoltarea construcției de locuințe și vinzarea 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 tindere. dreptul de ex-
CAPITOLUL X

AsociațiaArt. 65. în clădirile cu mai multe apartamente, locatarii principali, persoane fizice sau juridice, constituie de drept-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. , "A/'"'' ■Asociația locatarilor dobindește personalitate juridică, de la' data înregistrării la administrația financiară sau la circumscripția financiară.Asociația locatarilor reprezintă

locatarilor să) In relațiile și juridice.este repre- de de lo-
interesele membrilor cu persoanele fiziceAsociația locatarilor zentată în fața organelor statului către un împuternicit desemnat adunarea generală a asociației catarilor.Hotărîrile adunării generale a sociației locatarilor prin care se încalcă prevederile legale sau statutare pot fi atacate la instanțele judecătorești. ’Art. 66. Modul de organizare “’ii1 funcționare a asociației locatarilor, precum și modul de folosire ă mijloacelor bănești și materiale, se vor stabili prin statutul tip al asociației locatarilor, aprobat prin hotărire a Consiliului de Miniștri.

a-

CAPITOLUL XI

Dispoziții comune, tranzitorii și finale

La Constanța s-au desfășurat miercuri și joi lucrările unei consfătuiri privind cultura porumbului și florii-soarelui in județele Teleorman, Ilfov. Ialomița. Buzău. T-Uilcea și Constanța, județe care concentrează circa 40 la sută din suprafața cultivată cu aceste valoroase plante.Panticipanții — conducători de unități agricole de stat și cooperatiste, mecanizatori, țărani cooperatori și lucrători din întreprinderi agricole de stat, specialiști din stațiuni experimentale, institute de cercetări și de învățămînt superior — au împărtășit din experiența unor ferme stat și cooperative agricole care obținut anul trecut producții mari hectar și au analizat cauzele care împiedică pe altele să se ridice nivelul unităților fruntașe.Prin propunerile făcute în cadrul consfătuirii, vorbitorii au insistat a- supra necesității realizării producțiilor stabilite. în acest scop, vorbitorii au relevat măsurile agrotehnice care trebuie respectate, pornind de la amplasarea culturilor și pînă la

Brăila,
recoltare, asigurarea semințelor, sub- liniindu-se că fiecare unitate să cultive doi-trei hibrizi de porumb, diferiți ca perioadă de vegetație.în telegrama trimisă cu acest prilej C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, panticroanții 1a consfătuire se angajează să deoună toate e- forturile penitru a valorifica rezervele existente și pentru perfecționarea tehnologiilor culturilor de porumb și floarea-soareliui, astfel Incit să obțină recolte bogate.în telegramă se spune : Vă asigurăm, iubite tovarășe secretar general, că vom folosi cu eficientă maximă suprafețele amenajate pentru irigat, în vederea obținerii unor producții Ia nivelul parametrilor înscriși în studiile tehnico-economice, vom aplica măsuri adecvate fiecărei microzone agricole, pentru a înlătura efectele negative ale perioadei ploioase din toamna anului trectt, pentru a răspunde cu cinste înaltei răspunderi ce ne revine în îndeplinirea actualului cincinal înainte de termen. (Agerpres)/
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CONCURSURI SPORTIVE DE MASĂ
LA SFÎR.ȘITUL SĂPTÂMÎNII

• CROS1$T1I BRAȘOVENI PE VALEA RACADĂULU1
• ÎN CAPITALA — CROSURI PE SECTOARE

Art. 67. 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. 68. Fondul* locativ proprietatea organizațiilor cooperatiste sau altor organizații obștești este supus normării.Organizațiile cooperatiste și alte organizații obștești vor aplica în mod corespunzător, cu privire la fondul locativ pe care il au în proprietate, dispozițiile prezentei legi.Art. 69. Personalul de deservire al clădirilor cu mai multe locuințe, precum și personalul casnic, 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.Camerele de serviciu aferente apartamentelor se pot închiria numai cu acordul locatarului principal sau, după caz, al proprietarului.Art. 70. Pretinderea sau primirea, direct sau indirect, de bani sau orice alt folos material — filodormă — pentru a indica persoana căreia ’urmează a i se închiria o Suprafață locativă sau pentru a consimți la in- ■ chirierea ori schimbul unei suprafețe

legea condiționează schimbul de o ase- sau consimțire, con-locative, cînd închirierea sau menea indicare . . .stituie infracțiune și Se pedepsește cu închisoare de Ia 6 luni la 5 ani.Cu aceeași pedeapsă Se sancționează plata, direct sau indirect, â unei filodOrme, precum șl intermedierea de asemenea fapte, in 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. 71. Primirea unei chirii mai mari decît cea legală se pedepsește cu închisoare de la o lună la un ah sau cu amendă.Art. 72. Folosirea fondului locativ aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Externe se reglementează p-in hotărire a Consiliului de Mte niștri.Art. 73. Categoriile de persoane care au dreptul la o cameră în plus, cu majorarea corespunzătoare a chiriei, precum și orice alte măsuri de executare a prezentei legi, se stabilesc prin hotărire a Consiliului de Miniștri.Art. 74.goare laArt. 75. Pe data intrării în Vigoare 
a prezentei legi, se abrogă...

Sărbătorirea zilei de 8 Martie — Ziua internațională a femeii — a fost marcată joi după-amiază tn Capitală printr-o adunare festivă, care a avut loc la sala ansamblului „Rapsodia română".în prezidiul adunării au luat loc tovarășii Gheorghe Cioară, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R.. prim-secretar al Comitetului municipal București al P.C.R., primarul general al Capitalei, Emil Drăgăneșcu, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Cornel Burtică, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Mihai Gere, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar at C.C. al P.C.R., dr. ing. Elena Ceaușescu. membru al C.C. al P.C.R., director general al Institutului central de cercetări chimice, prof. ing. Suzana Gâdea, președinta Consiliului Național al Femeilor, activiste de partid, reprezentanți ai organizațiilor de masă și obștești, vechi militante ale mișcării de femei din țara noastră, muncitoare, țărănci cooperatoare. cadre didaotice ^și medicale, artiste, studente, gospodine.în sală se aflau lucrătoare din întreprinderi și instituții bucureștene, activiste de partid, ale organizațiilor de masă și- obștești. Erau, de asemenea, prezente soții ale șefilor unor misiuni diplomatice acreditați la București.Despre semnificația Martie a vorbit prof. Gâdea, care a spus :Devenită sărbătoare expresie elocventă a publice a rolului femeii în societatea noastră ca participant la viața politică, economică și socială, ca mamă și soție, ziua de 8 Martie reprezintă un prilej de evidențiere a marilor răspunderi ce ne revin, alături de întregul popor, la dezvoltarea multilaterală a orînduirii noastre socialiste.Femeile de pe cuprinsul întregii țări nutresc o profundă recunoștință, un atașament nemărginit față de Partidul Comunist Român, pentru că‘>sintem conștiente că cinstirea de care ne bucurăm, ca cetățene , cu drepturi egale, se datorează, în primul rînd, stimei și prețuirii pe care ne-o acordă partidul și conducerea sa înțeleaptă, personal secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Sărbătorim in acest an Ziua internațională a femeii în atmosfera de puternică efervescență creatoare, determinată de înfăptuirea cu succes a programului elaborat de Congresul al X-lea și a hotărârilor Conferinței Naționale a partidului. Recenta plenară a Comitetului Central al partidului a dat o înaltă apreciere abnegației și hotărârii cu care clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, toți oamenii muncii — români, maghiari, germani și de alte naționalități — înfăptuiesc politica partidului de înălțare a patriei pe noi culmi de progres și civilizație.Un puternic sentiment de mindrie patriotică ne animă la gîndul că in întreaga activitate clocotitoare ce se desfășoară pe pămintul patriei sînt prezente și milioane de femei, participante pe deplin egale ' și responsabile la tot ceea ce se înfăptuiește in România, în nUmele nobilelor idealuri ale socialismului și comunismului.A fost relevată, apoi, contribuția importantă a femeilor din țara noastră Ia dezvoltarea industriei șl agriculturii, a învățămîntulUi, științei, artei și culturii, subliniindu-se faptul că femeile reprezintă astăzi peste 32 la sută din numărul sa- lariaților.Independent de locul de muncă in care iși desfășoară activitatea — a arătat vorbitoarea — ferneia-mamă continuă să ocupe o poziție dominantă in ierarhia valorilor umane. Ne sint bine cunoscute măsurile sistematice adoptate de partidul și statul nostru pentru creșterea pOpu-

zilei de 8 ing. Suzanatradițională, recunoașterii

voinței noastre de pace, noi contribuții la împlinirea idealurilor de colaborare, la afirmarea aspirațiilor umaniste, pâșnice ale popoarelor.într-o atmosferă de puternic entuziasm, participantele la adunare au adresat o telegramă Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care se spune, între altele :Conștiente că de munca, de strădania fiecărui cetățean al țării depinde creșterea bunăstării materiale și spirituale a întregului popor, vă asigurăm, tovarășe secretar general, că femeile din țara noastră — muncitoare, țărânci, intelectuale — românce, maghiare, germane și de alte naționalități — vor face dovada înaltelor lor sentimente patriotice muncind cu abnegație pentru realizarea angajamentelor în întrecerea socialistă, pentru îndeplinirea exemplară a îndatoririlor lor ca lucrătoare în uzine, pe ogoare, în unitățile social- culturale, punînd în slujba țării, a ridicării noilor generații, abnegația, sîrguința și afecțiunea lor.Sîntem conștiente că înaltele exigențe pe care le ridică dezvoltarea societății în etapa actuală, vastul program de educație comunistă sporesc și mai. mult răspunderea ce ne revine în calitatea noastră de mame, pentru creșterea și educarea copiilor, in formarea omului nou — un om înarmat cil o vastă cultură și pregă-

lației, intărirea familiei, ocrotirea mamei și copilului.în continuare, Suzana Gâdea a spus : în februarie anul acesta s-au împlinit 25 de ani de Ia crearea organizației unice a femeilor din țara noastră — Uniunea Femeilor Democrate din România — care, sub conducerea partidului, a. militat pentru educarea politică-cetățeneăscâ a maselor de femei, pentru atragerea lor în edificarea orînduirii socialiste. Comitetele și comisiile femeilor, zecile de mii de Activiste obștești care desfășoară cu dragoste și devotament o activitate rodnică în această direcție își vor perfecționa în continuare stilul de muncă- corespunzător obiecti- ■ ........ ________yelor trasate de partid in etăpâ ăc-/ tire profesională, caracterizat de "‘■*’5......C^r.ințelpr de azi ale mașe-'. înaltă ținută morală, animat de fle-.țuală/i...ț»r^i,i lively1 ue «oi ixi« i.miașu-.. lor. de,.femei, âducînd astfel o con-, tribuție sporită la făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate în tara noastră.Femeile din România sprijină pe deplin și participă la înfăptuirea politicii externe a partidului și statului nostru, a subliniat vorbitoarea. Ele sint ferm convinse că. spOrindu-și aportul la înălțarea edificiului socialist al țării, își îndeplinesc atit îndatorirea fundamentală față de patrie, Cit și față de cauza generală a socialismului și păcii în lume.Cu prilejul zilei de 8 Martie, femeile din România își manifestă din nou Sentimentele de prietenie și Solidaritate Cu femeile din țările socialiste, din toate țările lumii.tn încheiere, președinta Consiliului Național al Femeilor a spus : Parti- Cipînd CU întreaga capacitate și competență. cu toate puterile la realizarea cincinalului înainte de termen, vom da o nouă dimensiune patriotismului nostru înflăcărat, vocației noastre de constructori, devotamentului nostru față de cauza socialismului, vom aduce noi mărturii ale
ACORDAREA DE GRADEJoi, la consiliile populare ale sectoarelor din municipiul București au avut loc festivități pehtru acordarea de grade militare unor femei, care, prin pregătirea și funcțiile ce le Îndeplinesc — medici, farmaciști, ingineri etc. sînt in măsură să-și a-

Sfîrșttuil săptămî.nil acesteia va fi marcat de noi acțiuni sportive de masă, în organizarea forurilor locale. tn județul Brașov, spre pildă, pro- fitîndu-se de faptul că zăpada proaspăt căzută este favorabilă schiului, vor avea loc citeva concursuri de amploare. Un mare cros deschis tinerilor brașoveni — ne spunea ieri președintele C.J.E.F.S. — este prevăzut a se desfășura pe Valea Răcă- dăului. Se mizează pe participarea masivă a elevilor, pe aportul la organizare al inspectoratului școlar, al cadrelor de specialitate, al conducerilor de școli. La Șirnea se dispută un concurs aplicativ pe schiuri.,dotat ou trofeul „Șoimii Bîrsei“. Participând : pionieri și școlari din Brașov și din tată. Un alt concurs sport-

tiv de Iarnă este prevăzut că aibă loc la Rîșnov ; este vorba de o 'competiție individuală de biatlon.în Capitală, duminică se desfășoară cel de-al doilea cros popular, din seria de nouă începută duminica trecută. De faipt, întrecerile sint organizate pe «seotoare ; în total șase crosuri, incepînd de la ora 9, după cum urmează : pe stadionul Tineretului (.sectorul 1), Ia noua bază sportivă Fundeni-Coientina (sectorul 2), stadionul „23 August" — prin str. Maior Coravu (sectorul 3), stadionul „Olimpia" — numai pentru fete (sectorul 4), baza sportivă „Electra" — prin șos. Giuteșiti (sectorul 7) și baza sportivă a tineretului de la podul Străuleșil — numai pentru fete (sectorul! 8).
fotbal.- Cupele continentale in faze decisive

votament nemărginit fată de cauza poporului,încredințăm conducerea partidului, pe dumneavoastră, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, — se spune în telegramă — că milioanele de femei din țara noastră, animate de înaltele idealuri ale socialismului și comunismului, vor fi mereu prezente Ia chemarea partidului, contribuind îa tot ce angajează prezentul și viitorul țării, pentru făurirea societății • socialiste multilateral dezvoltate, pen- tru ca România să urce noi trepte ale progresului, prosperității și civilizației socialiste.
★Adunarea festivă s-a încheiat cu un program artistic, la care și-au dat concursul cunoscuți actori ai teatre- 1 lor bucureștene, interpret de muzică populară și ansamblul „Rapsodia română".
★Manifestări consacrate naționale a femeii au numeroase localități din Zilei inter- avut Ioc în țară.(Agerpres)

MILITARE UNOR FEMEIducă o contribuție importantă intărirea capacității de apărare patriei.Festivități asemănătoare au avut loc in unele municipii și orașe din țară.
la a

(Agerpres)

Cupele continentale au fost reluate cu etapa turilor de finală, în rlții au obținut victorii scontate, excepție făcînd îritr-o oarecare măsură rezultatul egal înregistrat, la Torino. unde echipa italiană Juventus „_____ ... ,________ ___________ ___________a fost ținută în șah de formația Uj- ția Dinamo Kiev este capabilă de opești Dozsa Budapesta, partida tn- surpriză.. -cheindu-se cu un scor alb. Tot in „Cupa campionilor europeni", surprinde. prin proporția scorului (4—0). victoria echipei Ajax Amsterdam a- supra formației vest-germane Bayern Miinchen. în fata a circa 70 000 de spectatori, pe stadionul olimpic din Amsterdam, echipa Ajax. deși lipsită de serviciile celui mai bun apărător al său. Hulshoff. și-a adjudecat un avans substantial de goluri. La pauză, scorul era 0—0 și e- chipa din Miinchen lăsa impresia că va obține un rezulitțit strâns. în partea a doua a jocului însă, olandezii au accelerat ritmul.. au pus m valoare

de fotbal sf eroare favo- forța de pătrundere a atacului lor. Înscriind de patru ori prin Haan (min. 53 și 69), Muhren (67) și Cruyff (89). La Odesa. cunoscuta echipă spaniolă Real Madrid a obținut un rezultat egal (0—0) care-1 aoordă șanse în partida retur, deși forma-surpr.iză;byi £ .'! :■ ....In „Cupa cupelor", un avantaj mi'nițn g, ;lțișiț.fpe teren propriu ep-,c . ch.ipa vest-germană Schialke 04, care a Învins cu 2—1 pe Sparta Praga, in timp ce formația iugoslavă Haj- duk Split a pierdut cu 2—4 Ia Hibernian Edinburgh.Jocurile din „Cupa U.E.F.A." au dat loc la partide strînse. La diferență de un gol (1—0) a cîștiga.t Tottenham Hotspur meciul pe teren propriu cu formația portugheză Vitoria SetUbal. în sfîfȘit. F.C. Liverpool. profitînd de avantajul terenului, a învins cu 2—0 pe Dynamo Dresda. '

v r emea
Ieri in țară : vremea s-a încălzit ușor in toate regiunile. Cerul a fost variabil, mai mult acoperit-Jn prima parte a zilei in nordul Moldovei, unde pe alocuri au căzut ninsori slabe. După-amiaza, cerul s-a acoperit și în vestul Olteniei și în Banat și seara au început să cadă precipitații locale. Vintul a suflat slab, pînă la potrivit. Temperatura aerului la ora 14 oscila între zero grade la Iași, Huși și Vaslui și 9 grade la Călărași și Hîrșova. Pe alocuri, în partea centrală și sudică a Moldovei și îri jumătatea de est a Muntehiei și izolat în zona muntoasă, s-a pro

dus ceață. în București : vremea s-a încălzit ușor. Cerul a fost variabil, mai mult senin. Vînt slab, pînă la potrivit. Temperatura maximă a fost de dIus 7 grade.Timpul probabil pentru zilele de 10, 11 șl 12 martie. In țară : cerul va fi variabil, cu înno-rări mai pronunțate în sudul țării, îndeosebi în prima parte a intervalului. Se vor semnala precipitații slabe locale. Vintul va prezenta unele intensificări în Cimpia Dunării. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 8 și plus 2 grade, mai coborîte In primele nopți, iar' maximele vor oscila intre 2 și 12 grade. în estul țării, la începutul Intervalului, se va semnala ceață. în București : cerul va fi temporar acoperit. Precipitații slabe. Vintul va prezenta intensificări de scurtă durată. Temperatura ușor variabilă.
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22,45 Interpretul preferat : trlna
Loghin.-

ca. Ehei, cîte am avut — și încă mai avem — de înfruntat chiar și noi, cei din brigada despre care se spunea că merge strună ! Esențial mi se pare să previi, să vrei mai mult și să lupți ca să obții mai mult. Anul trecut am realizat peste sarcinile de plan ale brigăzii noastre 10 000 tone minereu. Anul acesta sintem convinși că vom face și mai mult, cu o condiție : măsurile bine gindite in vederea generalizării actualelor tehnologii perfecționate să treacă de stadiul intențiilor, să se materializeze în practică. Concret ? Mă refer la necesitatea grăbirii introducerii rambleului hidraulic, care va duce la obținerea unei producții de trei ori mai mare decît cea realizată în prezent.Aceeași hotărire — minereu mai mult, de calitate cît mai ridicată — am întilnit-o și Ia tovarășii de muncă ai ortacilor din subteran, muncitorii, tehnicienii și inginerii care lucrează in sectorul de preparare. Iată-ne la flot.ația de neferoase — unitate în care ideea de modernizare capătă sensuri practice precise. Discutăm cu ingine-

rul șef adjunct al exploatării, tov. Ștefan Galat : „Să scoți bani din piatră s.eacă" spune o vorbă din popor. Asta facem noi, asta Urmărim prin modernizarea tehnologiilor de flotare ; mai mult me-
lui de măcinare cu 5 Ia sută, tn faza tehnologică de flotare se vor folosi celulele cu volum mic, în vederea reflotării concentratelor, lucru deosebit de necesar pentru îmbunătățirea calității aces-

tal, din aceeași cantitate de minereu. Iată, succint, citeva din măsurile care se vor aplica aici in cel mai scurt timp. Mai întîi, este vorba de introducerea hidrociclonărif la măcinare, ca operație de clasare și control. în acest fel se vor îmbunătăți parametrii de măcinare, prin menținerea unei concentrații superioare a pulberii metalifere. Totodată, acest procedeu va permite creșterea capacității agregatu-

tora, prin eliminarea impurităților. Prin recuperarea și introducerea circuitul. productiv oierderilor metalice măsură ce se aplică acest trimestru — se realiza, pe întregul un spor la producția- marfă de aproape 3 milioane lei.Am notat numai citeva aspecte ale eforturilor ce se depun aici, la Leșu Ursului, atît pe planul gîndi- rii, cit și pe cel al practicii de producție. Și cite

acțiuni energice și eficiente tt-ar mai putea fi amintite ! Apreciem la a- Cești oameni „aspri" perseverența CU care își înfăptuiesc propriile planuri îndrăznețe lat? că. acum în abataje, minerii se gîndese ir recuperarea milulu metahfei din canaleli dt scurgere, cît și li reintroducerea in circuitul productiv a minereului dizolvat ir. apele de mină prir. precipitare, în acest scop, in anul în curs s< va introduce ramblierei. hidraulică cart Vt determini reducere» pierderii™ cu 50 la sutS Ș k flotații perspectivele imediate sînt precii conturate. Rețin a- tenția douf dintrt Cele măi importante măsuri care vot prinde viață aici, nu peste mull timp : automatizarea circuitului de măcinare și introducerea măcinării autogene.Pentru minerii de la Leșu Ursului, cincinalul se va realiza cu 7 luni mai devreme. Este cuvîn- iul hotărît ce a străbătut recent abatajele, de la un :ap la celălalt. Șl ei, mi- ■ ierii, ji-au onorat totdeauna cuvintul.
Adrian POPESCU 
GSieornhe 
PARASCAN

rusă. LecțiaCUrs de limbă 
a 44-a. 
O viată pentru 
M Ciucă. 
Telex.. 
Publicitate. 
Avanpremiera. 
Selecțiuni din 
concurs „Cîntare 
Portativ ’73. 
Selecțiuni dirt _________
„Seară pentru tineret*. Spec
tacol Alecsandri i— ,,Kir Zu- 
liaridis" în interpretarea stu
denților de Ia I.A.T.C. 
Moment folcloric cu Maria 
Badiu și Ion Radu.

Municipalitatea răspunde 
bucureșteahului. 
Telejurnal. 
-T 17,0C Teleșcoală. 
Curs de limba engleză, 
ția a 43-a. 
Telek. 
Tragerea Loto. 
Cum vorbim 
La volan — emisiune 
tru conducătorii auto 
Teieconferință de presă. 
1001 de seri. „Motanul în 
rnos“. 
Telejurnal A Cincinalul 
tnte le termen 
Întregului popor. 
Ctntecui îăptar*

o idee : Dr.

emislunea- 
patrlei".

emisiunea

Lec-

pen-

cos-Ina-
— cauză a

20,00 Cintscul îăptâminil : „Izvor 
" de Radu Șer- 

Aurel 
sextetul

de Jrumusețe* 
ban, pe versuri de 
Storin. Interpretează 
Cantabile.

20,05 Studioul de poezie, 
(partea I)

___  ____  ..._ ,______ Balade 
(partea I) — Spectacol Ute- 
.-ar-muzical-coregrafic.

JO.45 Film artistic : „Dramă 
viața de odinioară" — 
ducție a studiourilor sovieti
ce. Ecranizare după A. Les- 
icov. Regia Ilia Averbach. 
Cu : Elena Solovei, Anatoli 
Egorov. Premieră pe tară.

18,00 Telex.
18,05 Telecinemateca pentru tine

ret : „Reportaj cu ștreangul 
de.gît" — producție a stu
diourilor cehoslovace. Regia 
I. Bellk. Cu : L. Pacek și R. 
Hrușinski.

19.30 Telejurnal « Cincinalul îna
inte de termen — cauză a 
întregului popor. 
Avanpremiera. 
Publicitate.
Rapsodie sălăjeană. 
Revista economică TV.
Omul șl muzica lui : Fre

deric Chopin.
22.1X1 Filmele documentare : Un

pas pe Lună, doi pe Pâmînt 
șl Tara Bîrsel.

22.30 Cârti și idei.

20.00
20,05
20,10
20,40
21,10

aripile vîntului : PATRIA 
14,30; 19,15.
nu văd, tu nu vorbești, el 

aude : LUCEAFĂRUL — 8,30; 
13,30; 16; 18,30; 21, FESTIVAL 

>,45: 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, 
FAVORIT - 9.15; 11,30: 13,45; 16; 
18,15; 20,30.
A Moartea Regelui Negru î GIU- 
LESTI - 15,30; 18; 20,30, ÎNFRA-

ȚIREA ÎNTRE POPOARE — 15,30; 
18; 20,15.
• Războiul Iui Murphy : CEN
TRAL — 10; 12,30; 15; 17,30; 2d, 
BUZEȘTI — 15,30; 18; 20,30.
• Doamna și vagabondul : DOI-NA _ -----
a Andrei
19,30.
• Ferma
— 9; 12,30.
• Seceră
TROCENI . ____
o Legenda Iul Rustam : ARTA — 
15.30; 18: 20,15.
o In umbra violenței : FERO
VIAR — 8,45; 11; 13,15; 15,45;
18,15: 20,45, GLORIA — 9: 11,15; 
13,30: 16;- 18,15: 20,30. AURORA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; .18; 20,15.
O Zestrea : VIITORUL - 15,30; 
18; 20.15.
A Capcana — 10; 12; 14, învăță
toarea din Șatrîi —■ 16.30. Amanții 
din Verona -- -- - 
nire — 20.45 :
(sala Union).
A Adio, ajme ! :
9: 12,30; 16; 19,30. 
12,30; 16; 19,30.
12,30: 16: 19,30.
o Nunta de piatră : PROGRESUL
— 15.30: 18; 20,15.
a Drumul spre Vest s GRIVIȚA
— 9; 11,45; 15,30: 18; 20,30, TOMIS
— 9; 11,45: 15.30: 18; 20,30, FLA
MURA — 9: 11,45; 15,30: 18: 20,30. 
o Explozia : DRUMUL SĂRII — 
15,30: 18; 20,15.
A Născut liber : TIMPURI NOI — 
9—20.15 în continuare.
a Capcană pentru generai t FE
RENTARI — 15.30; 17.45; 20.
A Maria Stuart : VOLGA — 10; 
12,30: 15.30; 18; 20,30, MIORIȚA — 
10; 12,30: 15; 17,30; 20.
o Fata care vinde flori j FLO- 
REASCA — 15,30; 18: 20,30.
a Am încălcat legea ; DACIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
A Grăsuna : MUNCA — 16; 18; 20. 
A Poliția mulțumește « BUCEGI 
15,45; 18; 20,15.
a Cu mîinile curate t RAHOVA
— 15,30; 18; 20,15.
A Queimada : UNIREA — 15,30; 
18; 20,30.
A Mihail Strogoff : LIRA — 15.30; 
18; 20,15.

• Mare» evadare : POPULAR 
15,3o; 19.
• Astă-seară dansăm In familie t 
VITAN — 15.30: 18; 20,15.
• ursui • Yogi : COSMOS - 
15,30; 18.
a E o poveste veche I COSMOS 
— 20.15.

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Mircea 
Cristescu — 20.
• Conservatorul de muzică „Ci- 
prlan Porumbescu" (sala G. Enes
cu) : Recital instrumental susți
nut de Eniko Meszaros, Mihal 
Cucu și Elena Milialache — 20.
• Opera Română : Rlgoletto — 19.
• Teatrul de operetă : Contele de 
Luxemburg — 19,30.
• Teatrul de comedie : Interesul 
general — 20.
o Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Joc de pisici — pre
mieră — 20, (sala din str. Alex. 
Sahla) : Anunțul Ia „Mica publi
citate" — 20.
• Teatrul Mic : După cădere 
19,30.
a Teatrul ,,C. I. Nottara* (sa._ 
Magheru) : Bună seara, domnule 
Wilde — 19,30.
a Teatrul Giuleștl : Omul care ■ 
văzut moartea — t9,30.
o Teatrul „Ion Creangă" : Școala 
din Humulești — 16.
a Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Bu-AIi — 15.
a Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
glale" : Vinătoarea do vrăjitoare 
— 20.
o Teatrul satlrlc-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista are 
cuvintul — 19,30.
e Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Siciliana — 19,30, 
(la Sala Palatului) : Hanul pirați
lor — 19,30.
«, Ansamblu! artistic „Rapsodia 
Română" : Flori alese — 19,30.
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Interviul acordat de președintele * 
Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu,

ziaristului Jehan Kuypers, comentator de politică externă
al grupului de presă olandez „Brabant Pers N. V."

(Urmare din pag. I)în scopul realizării acestor o- biective am avut în vedere dezvoltarea într-un ritm susținut a activității de pregătire a cadrelor, precum și a cercetării științifice proprii, pornind de la faptul că făurirea unei societăți moderne nu se poate realiza decît pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii contemporane.actualul cincinal am pus un accent deosebit pe măsurile pri- vind dezvoltarea producției bunurilor de consum, pe ridicarea mai rapidă a nivelului de trai material și spiritual al poporului. Am avut în vedere atît dezvoltarea construcției de locuințe, școli, spitale și alte instituții social-cultu- rale, cît și îmbunătățirea aprovizionării și perfecționarea activității culturale în general. în acest scop, după cum am menționat mai înainte, am alocat, în continuare, o parte însemnată — 30—32 la sută — din venitul național pentru dezvoltarea țării.ÎNTREBARE : Care este, în 
acest context, rolul pe care 
România îl atribuie cooperării 
economice și tehnice cu cele
lalte țări ? Care sînt. după 
părerea dumneavoastră, con
dițiile necesare pentru ca a- 
ceastă cooperare să se poată 
dezvolta ?RĂSPUNS : România pornește de la faptul că în condițiile de astăzi nici o țară — și îndeosebi țările mici și mijlocii, așa cum este și România — nu se poate dezvolta fără a participa activ la diviziunea internațională a muncii, fără a realiza o largă cooperare e- conomică și tehnică cu celelalte state. Pornind de aici, țara noastră dezvoltă larg relațiile de cooperare cu țările socialiste.. De altfel, după cum cunoașteți, România esțe membră a C.A.E.R. și, în cadrul a- cestuia, se realizează un amplu program de cooperare. Cooperăm însă larg și cu celelalte țări socialiste. Acordăm, totodată, o mare atenție colaborării cu toate statele lumii. Avem largi relații de colaborare cu țările care au pășit pe calea dezvoltării «Independente, precum și cu țările capitalists dezvoltate.în acest context, doresc să menționez că și relațiile noastre cu Olanda au cunoscut în ultimii ani o dezvoltare destul de puternică.Desigur, la baza colaborării dintre state trebuie să stea deplina egalitate în drepturi, avantajul reciproc, respectul și stima între toți cei care vor să coopereze, astfel încît această cooperare să poată asigura dezvoltarea armonioasă a fiecărui popor.România militează cu toată fermitatea ca în relațiile de coope- are cu toate statele, fără deosebire de orînduire socială, să se a- sigure deplina egalitate și avantajul reciproc, ca această cooperare să servească, deopotrivă, fiecărei țări în parte, progresului său economico-social, ridicării bunăstării fiecărui popor.ÎNTREBARE : Incepînd cu 
care realizări se poate spune 
că o societate este socialistă, 
domnule președinte 1RĂSPUNS : După părerea mea, problema este complexă. Desigur, realizarea unei societăți socialiste presupune, în primul rînd, trecerea puterii politice în mîinile oamenilor muncii, ale întregului popor, ca o condiție de bază pentru înfăptuirea transformărilor revoluționare, socialiste. De asemenea, presupune trecerea mijloacelor de producție în mîinile întregului popor, sub formă de proprietate de stat sau cooperatistă. Totodată, presupune o schimbare radicală în repartiția veni* tului național în societate, accesul liber al tuturor membrilor societății atît la bunurile materiale, cît și spirituale. La aceasta mai trebuie să adaug și crearea condițiilor pentru participarea

(Urmare din pag. I) 

deplină a poporului Ia conducerea societății, deci dezvoltarea u- nei largi democrații socialiste. Realizîndu-se aceste cerințe, se poate spune că s-au pus bazele societății socialiste. Dar, pentru a vorbi de realizarea socialismului propriu-zis, aceasta presupune o dezvoltare puternică a economiei. a științei, a culturii, crearea de condiții pentru satisfacerea deplină a cerințelor tuturor celor ce muncesc. Este de înțeles că aceasta necesită o perioadă mai lungă. De aceea, noi ne-am propus ca abia în următorii 10-15 ani să realizăm societatea socialistă multilateral dezvoltată, care să îndeplinească în linii generale aceste condiții.Desigur, avem astăzi socialism în România, dar nu putem spune că realizăm de pe acum pe deplin toate cerințele ce trebuie să fie realizate într-o societate socialistă.ÎNTREBARE : Ce rol atri- 
buiți tineretului și care este 
sensul -măsurilor luate în 
anul 1971 pentru educarea a- 
cestuia, astfel ca el să devină 
un factor activ al societății 
socialiste românești.RĂSPUNS : Fartidui Comunist Român a atribuit dintotdeauna tineretului' un rol important în dezvoltarea țării. De altfel, considerăm că în întreaga lume tineretul se afirmă ca un factor activ în transformarea socială, în soluționarea marilor probleme ale vieții contemporane. întotdeauna tineretul a fost de partea progresului.în România, tineretul participă activ la întreaga activitate de transformare revoluționară a societății, la făurirea orînduirii socialiste. De altfel, veți găsi peste tot — atît în domeniul econo- . miei, cît și al științei și culturii — tineri care ocupă poziții importante. Aceasta exprimă tocmai felul de a gîndi al partidului nostru cu privire la necesitatea ca tineretul să-și poată pune din plin elanul și priceperea în slujba realizării progresului rapid al țării. Noi sîntem mulțumiți de felul în care tineretul român, a . participat și participă la întreaga activitate de transformare a societății.Măsurile luate în toamna anului 1971 trebuie privite în contextul general al preocupărilor Partidului Comunist Român și statului nostru, de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate — societate care presupune, odată cu dezvoltarea bazei materiale, și transformarea omului, ridicarea nivelului său de cunoaștere, așezarea relațiilor dintre oameni pe principiile eticii și echității noi, crearea condițiilor pentru afirmarea personalității umane în toate domeniile de activitate. Măsurile la care m-am referit au tocmai scopul de. a contribui la realizarea acestor obiective. Pornim de la faptul că trebuie să ne preocupăm permanent de ridicarea nivelului de cunoștințe culturale, științifice, precum și de înțelegerea clară de către tineret a căilor dezvoltării sociale. Totodată, ne. preocupăm de debarasarea oamenilor de concepțiile înapoiate ; nu admitem în cadrul societății noastre manifestări sau activități care să propage ura între oameni, rasismul și alte mentalități incompatibile atît -cu socialismul, cît și, în general, cu ceea ce trebuie să reprezinte societatea omenească de mîine. Dorim să încurajăm și să ajutăm promovarea idealurilor și aspirațiilor de progres ale tineretului în toate domeniile de activitate, să educăm tî- năra generație în spiritul înaltelor principii ale umanismului, ale respectului față de muncă și față de om, ale prieteniei și colaborării cu tinerii de pretutindeni, cu toate popoarele lumii.ÎNTREBARE : Avînd în ve
dere marile schimbări în lu
mea actuală, credeți că este 
vorba de o transformare cali
tativă în relațiile internațio

Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, schimbul de păreri al reprezentanților celor două partide frățești au adus o contribuție importantă Ia aprofundarea, in continuare, a colaborării dintre Partidul Comunist
0 contribuție de mare însemnătate 

la dezvoltarea ascendentă a relațiilor 1 
prietenești româno-cehoslovace

Român și Partidul Comunist din Cehoslovacia, bazată pe principiile marxism-leninismului și internaționalismului proletar".In acest context a fost exprimată hotărirea comună de a se realiza o continuă dezvoltare și o aprofundare a relațiilor pe linie de partid, multiplicarea schimburilor de de- 

nale sau numai de o depla
sare a „terenului de confrun
tare" ?RĂSPUNS : într*adevăr, în lume au loc mari schimbări în direcția destinderii și colaborării între popoare. Apreciez că aceste schimbări sînt rezultatul unei activități îndelungate, al dorinței popoarelor de a se pune capăt vechii politici de forță și dictat, de a face să triumfe în lume relații noi, care să asigure fiecărei națiuni posibilitatea de a-și concentra forțele în direcția dezvoltării economico-so- ciale, corespunzător dorințelor sale. Desigur, pornind de aici, putem aprecia că în ultimul timp s-au petrecut și se petrec schimbări calitative în viața internațională. A- ceastâ nu înseamnă deloc că nu mai există greutăți, că nu mai pot apărea dificultăți în calea realizării unei politici noi în viața internațională.Consider că procesul la care a- sistăm ®— de așezare a relațiilor dintre state pe baze noi — este de abia la început. Pentru ca el să se accentueze și să triumfe definitiv este necesară o activitate continuă, o participare activă a tuturor forțelor care doresc ca în lume să se instaureze relații de colaborare și ■ de pace.în legătură cu „terenul de confruntare" la care v-ați referit, doresc să arăt că schimbările de care am vorbit mai înainte sînt tocmai rezultatul apariției unor forțe noi în lume, atît în domeniul economic cît și politic. Mă refer, de exemplu, la creșterea rolului Pieței comune și, în acest cadru, al Republicii Federale Germania — care a devenit un concurent destul de puternic al Statelor Unite ale Americii — la sporirea ponderii Japoniei, cît și a altor state, în viața internațională. De asemenea, trebuie menționată creșterea ponderii economice și politice a țărilor socialiste în lume. în ultimul timp asistăm la sporirea rolului Chinei în viața jnternațională, atît din punct de vedere economic, cît și politic. Toate aceste transformări și schimbări ce se petrec în raportul de forțe contribuie Ia căutarea, căilor, pentru așezarea relațiilor dintre ștate pe o bază nouă, creea- -. ză condiții pentru a se renunța la politica de forță și a se trece la soluționarea problemelor dintre state pe cale pașnică, prin tratative. ÎNTREBARE : In acest con
text, credeți, domnule preșe
dinte, că procesul de slăbire 
și dispariție a blocurilor mi
litare va progresa ?RĂSPUNS : Fără îndoială că lumea se îndreaptă în această direcție și că se va ajunge la dispariția blocurilor militare. Dar nici aceasta nu se va realiza de la sine. Fentru a se înfăptui acest deziderat este necesar să se acționeze cu perseverență de către toate statele lumii, să se treacă la măsuri concrete de dezangajare militară și dezarmare.ÎNTREBARE : Credeți că 
vocația națiunilor mici și 
mijlocii a devenit azi mai 
ușor de realizat ?RĂSPUNS : Fără îndoială că accentuarea cursului nou în viața internațională favorizează afirmarea țărilor mici și mijlocii, participarea lor mai activă la soluționarea diferitelor probleme ale vieții contemporane. Consider că îndeosebi țările mici și mijlocii pot avea up cuvînt și un rol însemnat în Organizarea Națiunilor Unite și în alte organisme internaționale. Ele pot și trebuie să participe mai activ la soluționarea diferitelor probleme, cum este, de exemplu, securitatea europeană — care nu se poate realiza decît cu participarea tuturor țărilor de pe continent, în marea Jor majoritate mici și mijlocii — sau tratativele începute la Viena.ÎNTREBARE: Intre țările 
mici și mari există o anumită 
interdependență. Care este

legații și de experiența dintre cele două partide și, totodată, de a se intensifica legăturile pe planul organizațiilor sociale și ob- ște'ști, între organizațiile de masă, de a se extinde relațiile româno- cehoslovace pe planuri diverse.

limita dintre această inter
dependență și dependență ?RĂSPUNS : între toate statele există o interdependență și aș putea spune că, îri perspectivă, a- ceasta se va accentua ca rezultat , al intensificării colaborării economice, științifice, culturale. Dar această interdependență, pe care o consider necesară, nu trebuie să ducă la dependență ; ea trebuie să se exprime în posibilitatea fiecărei țări -*- .deci și a țărilor mici și mijlocii — de a participa, în formele, pe care le consideră, utile, lă (diferitele acțiuni de cooperare cu alte state, de a-și hotărî de șine stătător dezvoltarea. Li-, mita este deci acolo unde interdependența se poate transforma- în dependență, ceea ce înseamnă, de fapt, pierderea independenței- naționale.ÎNTREBARE : Ce perspec
tive ar oferi României o mai 
strînsă cooperare între toa
te țările balcanice ?RĂSPUNS : O colaborare între țările balcanice ar oferi și României — ca, de altfel, tuturor statelor din această zonă —. condiții de a-și concentra mai mult forțele în direcția dezvoltării economice și sociale, de a folosi posibilitățile cooperării economice și transformării Balcanilor în-tr-o zonă fără arme nucleare, fără baze militare. Fără îndoială, aceasta ar da mai multă siguranță, mai multă încredere fiecărei națiuni, ar corespunde progresului general al tuturor țărilor. Aceasta ar fi și o contribuție reală la asigurarea securității pe continent.ÎNTREBARE : In realiza
rea unei asemenea largi co
operări există și unele barie
re ? De pildă, faptul că o par
te din țările balcanice apar
țin N.A.T.O.RĂSPUNS : Este adevărat, e- xistă asemenea stavile în calea realizării cooperării. Faptul că în Balcani sînt țări care aparțin u- nor blocuri militare diferite constituie, într-un anumit, fel, o greutate. Dar, pornind de la interesul tu-' turor țărilor balcanice; considerăm* că" trebuie depuse eforturi pentru' a se depăși aceste stări de lucruri, pentru a găsi căile — chiar pînă la desființarea blocurilor militare — de a realiza o colaborare actjvă. Considerăm că este posibil acest lucru. ÎNTREBARE : Avînd în ve
dere apropiata dumneavoas
tră vizită în Olanda, cum a- 
preciați perspectivele dezvol
tării relațiilor dintre cele 
două țări ?RĂSPUNS : Așa cum am mai menționat, apreciez că între România și Olanda există relații bune de colaborare în multe domenii de. activitate. Consider însă că nu au fost epuizate posibilitățile unei cooperări mai largi între țările noastre. România este interesată să dezvolte această cooperare atît în domeniul industriei, cît și al agriculturii. De asemenea, dorește să dezvolte, cooperarea în domeniul științei și culturii. Formele cooperării pot fi foarte diverse — mă refer atît la cop- perarea bilaterală, cît și la cea multilaterală și pe terțe piețe. Desigur, nu aș putea să nu menționez, cu acest ‘prilej, că noi sîntem interesați ca Olanda să fie de acord ca România să primească preferințe generalizate din partea Pieței comune, deoarece a- ceasta ar favoriza dezvoltarea și mai largă a schimburilor și colaborării dintre țările noastre.ÎNTREBARE : Ați dori să 
adresați un mesaj cititorilor 
olandezi ?RĂSPUNS : Aș dori să folosesc acest prilej pentru a adresa cititorilor dumneavoastră, cît și întregului popor olandez, cele mai bune urări de prosperitate, fericire și pace !

cauzei colaborării internaționale. Aceasta constituie o temelie principială, de mare importanță și care asigură auspicii din cele mai bune cursului ascendent al relațiilor bilaterale.Vădindu-și o dată mai mult utilitatea și caracterul rodnic, șe cuvine subliniată ideea asigurării continuității dialogului prietenesc româno- cehoslovac la cel mai înalt nivel. Cu prilejul întîlnirii de la Praga, tovarășul Nicolae Ceaușescu a reînnoit invitația ca o delegație cehoslovacă de partid și de stat, condusă de tovarășul Gustav Husak, să facă o vizită oficială în România — invitație care a fost acceptată cu plăcere. Poporul român va primi cu frățească bucurie pe solii poporului cehoslovac.Prin caracterul ei profund constructiv, prin întreaga ei desfășurare, vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu in R. S. Cehoslovacă a marcat o nouă contribuție de seamă la ridicarea pe o treaptă superioară a legăturilor de prietenie și colaborare multilaterală româno-cehoslovace. Salutînd cu satisfacție rezultatele fructuoase ale acestei vizite, poporul român își exprimă convingerea că relațiile româno-cehoslovace se vor dezvolta necontenit pe acest făgaș, spre binele ambelor popoare, al mersului lor înainte, al cauzei socialismului, păcii și progresului în lume.

Plecarea la Cairo a președintelui părții romane
in comisia guvernamentală mixtă

româno-egipteană
Joi la amiază a plecat la Cairo junct al ministrului afacerilor exter- Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte ne, Radu Constantinescu și Grigore al Consiliului de Miniștri, președin- Bârgăoanu, vicepreședinți ai Cornițele părții române îri comisia guver- siei guvernamentale de colaborare și namentală mixtă de cooperare economică și tehnico-științifică româno- egipteană, pentru a participa la lucrările celei de-a 8-a sesiuni.La plecare, pe aeroportul Otopeni, au fost prezenți Paul Niculescu- Mizil, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Nicolae Ecobescu, ad-

In cursul dimineții de joi, ing. Sayed Marei, prim-secretar al C.C. al Uniunii Socialiste Arabe din Republica Arabă Egipt, cu soția, doamna Soad
La Academia de științe agricole și silviceieri,In cursul după-amiezii de delegația Uniunii Socialiste Arabe din Republica Arabă Egipt, condusă de ing. Sayed Marei, prim-secretar al C.C. al Uniunii „Socialiste Arabe, a făcut o vizită la Academia de științe agricole și silvice. Oaspeții au fost însoțiți de tovarășii Aldea Mili- taru, membru al C.C. al P.C.R., președintele Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, și Mircea Malița, membru al C.C. al P.C.R., consilier. Delegația a fost întîmpinată de Nicolae Giosan, membru al C.C. al P.C.R., președintele Academiei de științe agricole și silvice,’ care i-a salutat călduros pe oaspeți din partea celor prezenți — oameni de știință, cadre didactice, cercetători culturii.Apoi, în sala a avut loc un dialog, în cadrul căruia a fost abordat un cerc larg de probleme referitoare la succesele repurtate de a- gricultura egipteană, la .dezvoltarea colaborării dintre specialiștii agricoli români și egipteni, cît și la strinsa conlucrare în elaborarea și promovarea programelor F.A.O. și, îndeosebi, a planului indicativ mondial de luptă împotriva subnutriției.In semn de .stimă și ca simbol al aprecierii . .pentru această colaborare ';

din domeniul agri-bibliotecii academiei amplu și fructuos

* So-Membrii delegației Uniunii cialiste Arabe din Republica Arabă Egipt au vizitat, in cursul dimineții de joi, Grupul industrial petrochimic Ploiești. După-amiază, unii membri ai delegației au avut Întrevederi de lucru la Marea Adunare Națională, la Uniunea Națională a

Vizita ministrului afacerilor
externe al Republicii Malgașe

Joi la amiază, Ion Pățan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul comerțului exterior, a primit pe Didier Ratsiraka, ministrul afacerilor externe al Republicii Malgașe, și persoanele oficiale care îl însoțesc în vizita pe care o face în țara noastră.Cu acest prilej au fost abordate probleme privind posibilitățile de dezvoltare a relațiilor economice șidezvoltare a relațiilor economice comerciale dintre cele două țări.Joi dimineața, ministrul lor externe al Republicii Didier Ratsiraka, împreună și persoanele oficiale care țese au făcut o vizită Ia industrial de petrochimie Brazi. La sosire, oaspeții întîmpinați de Adrian Stoica, director general al grupului, de membri din Consiliul oamenilor muncii.

ataceri- Malgașe, cu soția îl înso- Grupul de la au fost

Cronica zilei
În cursul zilei de joi, George Macovescu, ministrul afacerilor externe, l-a primit pe John Armitage, adjunctul asistentului secretarului de stat al S.U.A. pentru probleme europene, care face o vizită în țara noastră. La întrevedere a participat .Nicolae Ghenea, secretar general în Ministerul Afacerilor Externe. A fost de față Leonard C. Meeker, ambasadorul S.U.A. la București. În cadrul discuțiilor, desfășurate într-o atmosferă cordială, au fo-st abordate aspecte ale relațiilor bilaterale ro- mâno-americane și probleme internaționale de interes comun.Oaspetele a fost, de asemenea,
Protocol cu privire la schimburile artistice

intre A.R.I.A și „Interconcert"
fost semnat la Bucrirești un care stabilește schimburile pe anii 1973 și 1974, precumJoi, a protocol artistice și preliminariile pe anul 1975 între Agenția Română de Impresariat Artistic — A.R.I.A. și agenția „Inter- concert" din Ungaria.Potrivit protocolului, în cursul â- cestui an urmează să Ungaria, printre alții, cia Stănescu, baritonii lea și Dan Iordăchescu, ,Ștefan Ruha, Silvia Marcovici, Gabriela Ijac, Mariana Sîrbu, pianiștii. Gheorghe Halmoș, Ilinca Dumitrescu, 

concerteze în soprana Lu- Nicolae Her- violoniștii

Cooperare economică și tehnică, reprezentanți ai conducerii ministerului comerțului exterior.Era de față Osman Assal, ambasadorul Republicii Arabe Egipt la București. (Agerpres)

ARABĂ EGIPT

poli- unde a avut ai conduceriiMarei, a vizitat Combinatul grafic „Casa Scinteii", convorbiri cu membri ziarului „Scinteia".

plastici- momente agricul-

prietenească și rodnică, ing. Sayed Marei a oferit în dar Academiei de științe agricole și silvice cartea sa despre dezvoltarea agriculturii egiptene. Această lucrare, de înaltă ținută științifică, a statala baza realizării unui film documentar, care a fost prezentat cu prilejul vizitei. în imagini de o remarcabilă tate, filmul . înfățișează semnificative ale evoluției turii egiptene din cele mai vechi timpuri, pînă in zilele noastre. Sînt puse în lumină eforturile remarcabile ale poporului egiptean prieten pentru modernizarea agriculturii și creșterea randamentului culturilor, pentru utilizarea cu succes a apelor Nilului la dezvoltarea sistemelor de irigații, pentru smulgerea unor noi terenuri deșertului și integrarea lor în circuitul agricol.Primirea călduroasă făcută oaspeților egipteni la țe agricole și schimb de opinii ocazie se înscriu ral al dezvoltării laborare, stimă și prietenie România și. Republica Arabă Egipt, raporturi ce cunosc o evoluție mereu ascendentă, in interesul ambelor popoare, al promovării idealurilor de pace și conlucrare in.terna- țiopalâ..
Cooperativelor Agricole de Producție, la Uniunea Centrală a Cooperativelor Meșteșugărești, la Asociația juriștilor, la Consiliul Național al Pionierilor, au vizitat Palatul nieri.lor și Ateneul tineretului Capitală.

Academia de șt-iin- silvice, rodnicul efectuat cu această în contextul gene- raporturilor de co- dintre
.ft

(Agerpres)

Ministrul afacerilor externe al Republicii Malgașe Didier Ratsiraka, și soția sa au oferit joi un dineu, in saloanele hotelului „Intercontinental", in onoarea ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, și a soției sale.Au participat Bujor Almășan și Mihail Florescu, miniștri, Nicolae Ecobescu, adjunct al ministrului afacerilor externe, Nicolae Giosan, președintele . Academiei de științe agricole și silvice.Au luat parte, de asemenea, persoanele oficiale care îl însoțesc pe ministrul malgaș.în timpul dineului, cei doi miniștri de externe au rostit scurte toasturi. (Agerpres)

primi ț de ministrul secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior, Nicolae. M. Nicolae. Cu acest prilej au fost discutate unele probleme privind dezvoltarea schimburilor e- conomice dintre cele două țări.
★1973, George Macd- afacerilor externeîn in

a

Joi, 8 martie vescu, ministrul al Republicii. Socialiste România, a primit pe Taieb Sambani, noul ambasador al Republicii Tunisiene Republica Socialistă România, legătură cu apropiata prezentare scrisorilor sale de acreditare. •(Agerpres)

violoncelistul Cătălin Ilea, Împreună cu piănlsta Marilena Ilea, Cvartetul Filarmonicii din Cluj. In aceeași perioadă,, publicul românesc va avea ca oaspeți cvartetul „Kodaly". pe pianiștii Fischer Annie și Falvai Sândor, dirijorul Ferencsik Jânos, baritonul Melis Gyorgy, violonceliștii Perenyi Miklos, Mez8 Lăszlo, vio- listul Erdelyi Csaba, organistul Lehotka Găbor, soprana Andor fîva și pe alți artiști din țara vecină și prietenă.
\ (Agerpres)

PAGINA 5

IFAPTUL!
DIVERS
Orele
„libere" ale
medicului

I

„Intr-una din zile mă aflam la spitalul din Sibiu — ne scrie profesorul Uie Micu din localitate. Deodată, m-am trezit în salon cu un musafir neașteptat: era prof. dr. Cornel Toader, medicul-șef al secției chirurgicale de la clinica medicală III din Cluj, unde nu cu mult timp in urmă am fost și eu internat. În trecere prin Sibiu a făcut un scurt popas pentru a vedea .ce mâi face rinul din foștii săi pacienți. Mi-am amintit, după ce a plecat, că mulți dintre cei internați în aceeași clinică mi-au vorbit despre numeroase vizite similare. Ori de cîte ori trece prin vreo localitate în care știe că se află un fost pacient al său, medicul se oprește la el pentru a-i urmări evoluția stării de sănătate sau la spitalele locale unde dă în grijă pe cei ce au nevoie de un tratament mai Îndelungat. N-am îndrăznit să-l întreb cite asemenea vizite a făcut pînă acum. Un lucru este insă cert .:, toți cei aflați îri suferință au găsit în ele un bun medicament".
Primul 
recensămînt I 
ornitologicDe curînd, sub copducerea | Muzeului de științe naturale I din Sibiu, un larg colectiv de I cercetători a început efectua- * rea în toate zonele țării a unor I observații minuțioase (care se ' | vor desfășura minut cu minut ’ timp de trei zile pe lună pînă I în noiembrie a.c.) privind pre- I zența și migrațiunea păsărilor • de toate categoriile pe terito- i riul țării noastre. Cu acest prl- I lej -se va efectua și primul re- | censămînt ornitologic al țării. Datele obținute vor fi prelucra- I te și publicate intr*un volum I de specialitate. •
între vorbe| si* 1 * **

ilor economice și tehnieo-științifice româno-cehoslovace. Comisiei, mixte guvernamentale de resort, precum și organelor centrale de planificare din ambele țări li s-a dat însărcinarea de a întocmi un program privind finalizarea, Încă în cursul acestui an; a unor acțiunj de cooperare bilaterală — care să fie incluse în planurile de dezvoltare economică ale României și Cehoslovaciei și care să ducă la dezvoltarea substanțială a volumului relațiilor economice, corespunzător potențialului economic și tehnico- științific al celor două țări. în același timp, discuțiile au evidențiatatît dorința comună, cit și posibilitățile ce se conturează pentru a se trece în viitor la forme superioare ale cooperării.Un factor de seamă al adincirii continue a raporturilor prietenești româno-cehoslovace pe plan general îl constituie întărirea relațiilor de solidaritate și colaborare intre Partidul Comunist Român și P.C. din Cehoslovacia. Este un motiv de satisfacție reciprocă faptul că, și pe acest plan, rezultatele în- tilnirii s-au dovedit pozitive și fertile. Așa cum se arată în Comunicat — „vizita prietenească în Republica Socialistă Cehoslovacă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al Partidului Comunist

Așa cum s-a subliniat îri cadrul discuțiilor, aȘa cutn se relevă în Comunicat și așa cum dovedește viața,întreaga evoluție pozitivă a acestor raporturi răspunde intereselor celor două țări și popoare prietene și, totodată, este în deplină concordanță cu cerințele întăririi prieteniei și unității tuturor țărilor socialiste, ale

.'țofris ' tțdloog
— Să'fie clar: pentru folosi

rea autovehiculelor statului in 
I interese personale, cei vino-

vați trebuie să suporte conse
cințele legii.

Această afirmație categorici
I și justă a făcut-o inginerul
I Dumitru Teodorescu, șeful sec-
' ției de utilaje-transport Govora, 
Iin consfătuirea din 4 martie

a.c., organizată de Inspectoratul 
județean Vîlcea al Ministerului 

Ide Interne pe tema utilizării 
mijloacelor auto.

In dimineața zilei următo'are 
un lucrător de miliție a oprit 

Io mașină plină cu persoane 
transportate clandestin. Auto
vehiculul . aparținea chiar sec- 

Iției utilaje-transport Govora, 
iar autorul ilegalității nu era 
altul decît inginerul D.T. Bine
înțeles s-a procedat cum era 

I firesc. Ca să nu existe nici o 
discordanță între vorbe și 
faptă !

Porții pentru
...porțieRestaurantul „Berlin" din Capitală. Trei clienți așezați la o masă comandaseră meniul de seară. La bucătărie trei porții de mușchi așteptau să fie puse Ia tava. Tocmai îm acest moment a picat însă o echipă de •. control din partea Inspecției comerciale. La reeîntărire, din cele trei porții de mușchi, lipsea.'.. o porție de 250 de grame, în valoare de 22 de lei ! Tot cu acest prilej s-a constatat că fiecare dintre porțiile de gustări servite unor nuntași fuseseră „ușurate" cu peste 10 grame de salam de Sibiu, cașcaval și măsline. Vinovății, bucătarii Ion Birescu și Gh. Verdeș, au . susținut că ,,n-au avut timp să verifice cintărirea corectă a comenzilor". Se prea poate. Dar un asemenea motiv nu-1 poata cîntări decît instanța de judecată. Pentru ca fiecare să-și „porția" ce i se cuvine. ia

Macaraua
are nevoie
de macara ?De mai bine de 5 luni strada 
Eternității din Tulcea este blo
cată de o macara MT-40, apar- 
ținind întreprinderii județene 
de construcții-montaj. Ampla
sată in stradă, macaraua cu • 
pricina a întrerupt practic cir
culația, obligind și schimbarea 
unui traseu al autobuzelor de 
călători care servesc cartie
rul de blocuri din vecinătate. 
Toate demersurile pe care or
ganele de resort le-au făcut pe 
lingă conducerea I.J.C.M. Tul
cea au rămas fără răspuns. De 
ce macara o fi avind oare ne
voie pentru scoaterea acestui 
utilaj dintr-o inactivitate care 
riscă să devină... prea îndelun
gată ?

i

Rubrică redactată de 
Dumitru TÎRCOB 
Gheotqhe DAVID 

și corespondenții „Scînteîi"



R. D. VIETNAM

MUNCĂ NEOBOSITĂ PENTRU
Consultării® multilaterale Poporul panamez năzuieștesă-și dobîndească deplina suveranitate Ambasadorul României

LECUIREA RĂNILOR RĂZBOIULUI

Tn activitatea de 
refacere și dezvol
tare a industriei și 
agriculturii R. D. 
Vietnam, în perioa
da care a trecut 
de la semnarea A- 
cordului pentru re
stabilirea păcii, fe
meile depun o ne
obosită muncă 
productivă, la fel 
ca și în zilele grele 
ale războiului.

în fotografie, 
membre ale coo
perativei meșteșu
gărești Thang Loi, 
din provincia Bac 
Thai, împletesc per
dele de bambus, 
necesare noilor lo
cuințe și magazine

HELSINKI. — Trimisul cial D. Ținu transmite : multilaterală continuat joi grupului de lucru care dezbate problemele primului punct al agendei viitoarei conferințe europene și sarcinile comisiei respective. Schimbul de opinii a relevat existența unot premise favorabile pentru trecerea la

nostru spe- Reuniunea de la Helsinki și-a lucrările în ^cadrul
redactarea propriu-zisă a ordinii de zi. Lucrările ședinței au fost prezidate de reprezentantul S.U.A.Paralel, între delegațiile participante au loc numeroase contacte și întilniri neoficiale, în scopul punerii de acord a pozițiilor și elaborării de texte comune, care să ofere baza unor înțelegeri la nivelul reuniunii plenare.

tensiunii în Sudul Africii
Raportul misiunii Consiliului de Securitate'națiunile UNITE 8 (Agerpres).— La Națiunile Unite a fost dat publicității raportul misiunii Consiliului de Securitate al O.N.U.- care a examinat situația generală în Sudul Africii după incidentele generate de decizia Rhodesiei de a-și închide frontiera cu Zambia. în document se apreciază că, pentru soluționarea conflictului, sînt necesare „dobîn- direa puterii în Rhodesia de către populația de culoare majoritară, îndeplinirea strictă a sancțiunilor in-' stituite împotriva regimului de la Salisbury și traducerea în viață a rezoluțiilor referitoare la situația din întreaga zonă adoptate de Consiliul de Securitate".

Arătînd că în Sudul Africii continuă să existe „o tensiune considerabilă", documentul arată că a- ceasta a fost accentuată, într-o mare măsură, de actele provocatoare și agresive comise împotriva Zambi- et de regimul ilegal rhodesian. Ultimele evenimente, se arată, sînt în parte consecința negării dreptului la autodeterminare al popoarelor a- fricane care trăiesc sub dominația regimurilor rasiste, minoritare și coloniale din Sudul Africii. Desfășurarea continuă de forțe de către R.S.A. în apropierea frontierei cu Zambia și prezenta evidentă a acestor forțe în teritoriile vecine constituie factori importanți în menținerea actualei stări de tensiune.

națională în Guineea și-a prezentat

CONSTITUIREA COMISIEI ECONOMICE
MIXTE R. 0. VIETNAM- S. U. A ■

AZJ ÎNCEPE la paris

CIUDAD DE PANAMA 8 (Agerpres). • —• „Guvernul panamez consideră că cea mai bună armă împotriva oricăror amenințări este participarea maselor populare la actul luării deciziilor", a declarat șeful guvernului panamez, generalul Omar Torrijos, intr-un interviu acordat publicației cubaneze. „Bohemia".Referindu-se la principalelepecte ale situației interne, premierul a relevat faptul că actualul guvern , se bucură de sprijinul maselor populare, deoarece promovează o politică a deplinei independențe și suveranități naționale, conducînd țara pe
as-

calea dezvoltării susținute a economiei și societății panameze. Abor- dînd problema Canalului Panama și a regiunii care-1 mărginește, impropriu denumită „zona Canalului Panama", Omar Torrijos a menționat că negocierile cu Statele Unite se află în impas, datorită poziției rigide adoptate de partea nord-americană, dar speră în soluționarea justă și echitabilă a acestei probleme, mai ales că. în curînd, la Ciudad de Panama se vor desfășura lucrările sesiunii Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite.

scrisorile de acreditareCONAKRY 8 (Agerpres). — La 8 martie, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Guțneea, V. Georgescu, și-a prezentat scrisorile de a- creditare președintelui Seku Tură. La ceremonie au participat primul ministru, Lansana Beavogui, ministrul de, externe Fyli Sissko, precum și alți membri ai guvernului guineez.După prezentarea scrisorilor de a- creditare, între președintele Seku Tură și ambasadorul român a avut loc o convorbire cordială.
Referendumul

din Irlanda de Nord

1

„SĂPTĂMÎNA ROMÂNIEI"-V
LA PUNTA DEL ESTE

WASHINGTON 8 (Agerpres). — Ronald Ziegler, purtător de cuvînt al Casei Albe, a citit, joi, reprezentanților presei, conținutul unei declarații comune americano-vietname- ze, prin care Statele Unite și R. D. Vietnam anunță constituirea unei comisii economice mixte a cărei primă întrunire urmează să aibă Ioc la 15 martie, la Paris.Comisia economică mixtă se compune din cîte trei reprezentanți ai fiecărei părți, conducător al delega-

ției R. D. Vietnam fiind Dang Viet Chau. ministrul de finanțe, iar al celei americane — Maurice Williams, administrator adjunct al Agenției pentru dezvoltarea internațională.Crearea comisiei economice mixte a R.D.V. și S.U.A. — amintește a- genția France Presse — a fost hotă- rîtă în urma convorbirilor purtate la Hanoi de consilierul prezidențial a- merican Henry Kissinger și are drept scop promovarea relațiilor economice dintre cele două țări.

Reuniunea grupului
„celor zece" în problemele 

crizei monetare

•>

la 19 martie vor începe Negocierile oficiale
între cele două părți sud-vietnamezePARIS 8 (Agerpres). — La Paris a avut loc, joi, o întrevedere între reprezentanți ai Guvernului Revoluționar Provizoriu al RepubLicii Vietnamului de Sud și ai Republicii Vietnam. Participanții au convenit

ca tratativele dintre cele două părți sud-Vietnameze, prevăzute prin a- cordul privind încetarea războiului și restabilirea păcii în Vietnam, să înceapă la 19 martie a.c., în suburbia pariziană Saint-Cloud.

BRUXELLES 8 (Agerpres). — Miniștrii de finanțe din țările membre ale Pieței comune, întruniți la Bruxelles, au căzut joi de acord asupra propunerilor pe care urmează să le prezinte azi la Paris, în cadrul reuniunii grupului „celor zece", din care fac parte principalele țări industriale din Occident. Potrivit agenției United Press International, aceste propuneri pornesc de la premisa că actuala criză monetară interoccidentală este „o problemă globală", care urmează să fie soluționată prin aportul comun al- tuturor țărilor occidentale indus-
® - S' @ @ O O M

trializate. Statele Unite sînt invitate să intervină pentru a susține cursul dolarului pe piața monetară prin utilizarea rezervelor lor în aur și devize, a drepturilor speciale de tragere la Fondul Monetar Internațional și prin credite ce urmează să fie negociate cu țările vest-europene. De asemenea, guvernul S.U.A. este solicitat să ia măsuri vizînd zăgăzuirea afluxului de dolari spre Europa de vest. Scopul acestor măsuri ar fi resorbirea excesului de dolari de pe piețele monetare și atenuarea deficitului balanței de plăți a S.U.A.
n @ @ □ o a

Mesajul adresat
națiuniiPEKIN 8 (Agerpres). — Intr-un mesaj adresat națiunii khmere de către Norodom Sianuk, șeful statului cambodgian, se reafirmă că nu

In zona demilitarizata
A PĂRȚII NORD-COREENEPHENIAN 8 (Agerpres). — Agenția A.Ș.T.C. anunță că. la 7 martie, forțele armate sud-coreene au să- virșit o provocare prin infiltrarea în zona demilitarizată a părții nord-co- reene. a unor militari care au comis acte ostile. Agenția citată subliniază că prin această nouă încălcare a a- cordului de armistițiu autoritățile sud-coreene trebuie să fie conștiente de responsabilitatea lor pentru consecințele care decurg din asemenea provocări.

de șeful statului
khmerese va negocia cu regimul Lon Noi, precum și hotărîrea Frontului Unit Național al Cambodgiei (F.U.N.C.) de a elibera teritoriul întregii țări, de a realiza Independența, neutralitatea, integritatea teritorială și u- nitatea națională a țării și de a instaura puterea poporului, prin înfăptuirea unei adevărate democrații. Mesajul cheamă personalitățile, diplomații, personalul militar, funcționarii care slujesc regimul de la Pnom Penh să se alăture F.U.N.C. și Guvernului Regal de Uniune Națională, singurul guvern legal al Cambodgiei.

★HONOLULU 8 (Agerpres). — A- viația americană a bombardat din nou, la 7 martie, teritoriul Cambod- giei — a anunțat la Honolulu comandamentul forțelor S.U.A. din zona Pacificului. La aceste raiduri, îndreptate, după cum se știe, împotriva zonelor eliberate, au participat și bombardiere strategice B-52.

E3SPEE

Iosip BîOZ TBO, P^ședinteleR. S. F. Iugoslavia, l-a primit joi, la reședința din Zagreb, pe Bohuslav Chnoupek, ministrul de externe al R. S. Cehoslovace, aflat într-o vizită oficială în Iugoslavia, și a avut cu acesta o convorbire prietenească.
Ambasadorii R. D. Ger

mane și Japoniei acredita^ la Moscova au început tratative privind stabilirea de relații diplomatice între'cele două țări.
Democratice și

Președintele Consiliului 
Revoluției al Republicii Al
geriene
Populare, Elouari Boumediene, l-a primit pe facerilor externe al R.P.D. Coreene. Cu acest prilej a avut loc o convorbire în legătură cu relațiile dintre cele două țări, precum și cu u- nele probleme internaționale de. interes reciproc,

Hă Dam, ministrul a-

MEXIC Orientări noi in relațiile economice„Avem nevoie de cooperare in- . ternațională și nu de exploatare. Sechelele colonialismului și, ale neo- colonialismului trebuie să fie denunțate și combătute ferm. Autonomia față de societățile străine, obținerea unei participații substanțiale a statului la acțiunile companiilor străine care operează în' tară sînt cele două obiective paralele și indispensabile în vederea realizării u- nei dezvoltări autonome și raționale".. Aceste declarații ale președintelui Mexicului, Luis ~ Alvarez, formulate nu tr-un interviu acordat „Le Monde", au pțetate de numeroși drept începutul unei ....... dreptate spre diversificarea relațiilor economice ale „țării aztecilor". Privite în contextul ansamblului de prefaceri pozitive care au intervenit în ultimii ani în viața politică, economică și socială a Americii Latine, declarațiile președintelui mexican capătă semnificații mult mai profunde.Se știe că Mexicul a fost, cu ani în urmă, singura țară latino-ameri- cană care a - țiile cu Cuba și să participe la blocada impusă de S.U.A. primei tărl socialiste din toate acestea, relațiile sale cu vecinul din Nord au continuat să ră- mină „speciale", ceea ce în pțacti- că înseamnă un mecanism complicat de obligații, nu toate' cu caracter reciproc. De la venirea sa la putere. în 1970. președintele Echeverria a întreprins o serie de acțiuni menite să diminueze efectele

Echeverrta demult în- ziarului fost inter- observatori ofensive în-

refuzat să rupă rela-
emisfera vestică. Cu

acestor „relații speciale". Primele indicii în acest sens le-au constituit vizitele de ahul trecut ale șefului statului mexican în Japonia și Chile. In mod deosebit, vizita în Chile, dincolo de aspectele economice ale convorbirilor, s-a impus ca un eveniment politic de o evidentă însemnătate, atît în relațiile dintre cele două țări, cit și .în ansamblul relațiilor interamericane la sud de Rio Grande.Această „deschidere" pe plan politic • a fost însoțită, în mod logic, de o reevaluare a relațiilor economice ale Mexicului. împovărat de un deficit comercial de un miliard de dolari și de o dependentă economică încă puternică față de monopolurile nord-americane (controlul acestora asupra industriei mexicane este astăzi de sută). Mexicul noi parteneri de desfacere a fel, recent, între membre ale Pactului andin ganizație economică subregională din care fac parte Peru, Chile, Columbia, Bolivia și Ecuador și la care recent, după cum se știe, a aderat și Venezuela — s-a încheiat un a- cord privind înființarea unei comisii mixte pentru cooperare în domeniile industrial, comercial, financiar, tehnic și științific. Concomitent, se observă o preocupare tot mai accentuată a Mexicului pentru intensificarea relațiilor economice cu alte state ale lumii, indiferent de orinduirea lor politico-socială.Paralel cu aceste reorientări pe planul relațiilor economice externe,

aproximativ 50 la a început comerciali, produselor Mexic
să caute noi piețe sale. Ast- și țările or-

președintele Echeverria a anunțat și o serie de măsuri vizînd dezvol-. tarea, încurajarea și reglementarea activității -economice pe plan intern. De altfel, eforturile vizibile de întărire a capacității de control a statului asupra principalelor activități economice se concretizează în lege;» cu privire la stimularea investițiilor naționale de capital și controlul asupra investițiilor străine, lege adoptată în aceste zile de parlamentul țării. In cursul dezbaterilor parlamentare, numeroși deputați au subliniat că noua lege va contribui la dezvoltarea economiei naționale, la apărarea acesteia față de penetrația capitalului străin.Măsurile întreprinse in ultimul timp de guvernul mexican în domeniul economic reprezintă premise favorabile pentru creșterea ritmului de dezvoltare a economiei țării. Intr-un raport întocmit de ex- perții mexicani . în legătură cu perspectivele economice se prevede că, intre 1973 și 1976, produsul național brut va înregistra un ritm de creștere de 6,5 la sută anual, iar rezervele monetare vor spori, la rîn- dul lor. in mod corespunzător.Noile tendințe care caracterizează în ultima vreme activitatea politică și economică a Mexicului se înscriu fără indoială. în acel curent larg de reevaluări, inițiate de statele latino- americane, care, pe căi și prin, mijloace diferite, urmăresc același scop — consolidarea independenței politice și economice, înfăptuirea unor profunde transformări progresiste.
Eugen IONESCU

Primul ministru egiptean, Aziz Sidky, a conferit cu lordul Balniel, secretar de stat la Foreign Office, care se află la Cairo într-o vizită oficială. A fost discutată, potrivit agenției Reuter, evoluția situației în Orientul Apropiat.
Premierul Finlandei, Kalevi Sorsa, aflat în vizită oficială la Varșovia, a fost 'primit, joi, la palatul Belvedere, de președintele Consiliului de Stat al R.P. Polone, H. Jablonski. In aceeași zi, el a fost primit și de Edward Gierek, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P.

In Cuba se află intr-un sta
diu avansat lucrările de r con
strucție a autostrăzii naționale 
a, Sudului. Noua cale rutieră 
va avea o lungime de peste 
1 000 km, străbătind insula de 
la Pinar del Rio, in extremita
tea vestică, pină la Santiago de 
Cuba, în extremitatea estică a 
țării, și va constitui, după cum 
afirmă specialiștii cubanezi, 
viitoarea coloană vertebrală a 
rețelei de șosele din țară.

Guvernul danez consideră 
că a sosit timpul să recu
noască R.P.D. Coreeană - 3 declarat, în cadrul unei ședințe a Comisiei de politică externă a parlamentului, Knud Andersen, ministrul de externe al Danemarcei.

„Concorde". - Președintele companiei aeriene japoneze „Japan Air Lines", Shizuo Asada, a declarat, la 7 martie, că pentru moment J. A.L. nu intenționează să cumpere avionul de construcție franco-brita- nică „Concorde".
Un acord privind convo

carea unei conferințe inter
naționale !n sc°Pul rezolvării

REZULTAȚELE

DACCA 8 (Agerpres). — Liga Awami, partidul premierului Muji- bur Rahman, a obținut deja majoritatea absolută in cadrul alegerilor legislative care au avut loc duminică — prima consultare electorală din Republica Bangladesh : potrivit rezultatelor parțiale, date publicității joi de postul de radio Dacca, Awami deține pină acum 260mandate din cele 300 cit urmează să aibă noul parlament unicameral al țării — Adunarea Națională Acestora li se adaugă alte 1) mandate, obținute în absența unor candidați din partea opoziției, tn acest mod, se apreciază că partidul de guvernămînt va beneficia în noul parlament de peste 290 de locuri.

LONDRA 8 (Agerpres). — Cei 1 030 000 locuitori cu drept de vot din Irlanda de Nord au fost chemați în fața urnelor, joi, în cadrul referendumului organizat de guvernul britanic cu privire la statutul viitor al acestei provincii, pentru a răspunde la una din cele două întrebări incluse pe buletin : „Doriți ca Irlanda de Nord să răminâ parte a Marii Britanii?" și „Doriți ca Irlanda de Nord să fie alipită Republicii Irlanda ?“. Numărătoarea voturilor exprimate va începe vineri, iar rezultatele urmează a fi anunțate sîmbătă. Agențiile de presă informează, citind surse din Belfast, că la scrutin nu au participat o bună parte din cei cu drept de vot, ca răspuns la apelurile unor organizații și grupări, care au susținut că referendumul ar fi trebuit organizat după publicarea Cărții Albe asupra viitorului Irlandei de Nord, pe care o pregătește guvernul.Se menționează că o serie de grupări extremiște. aparținînd îndeosebi minorității catolice, au pus la cale incidente și atentate, pentru a împiedica desfășurarea referendumului. Surse- ale poliției din Ulster citează, în acest sens, acțiunile organizației clandestine „Armata irlandeză republicană", care susține că rezultatul referendumului nu ar fi de natură să producă surprize, întrucît populația protestantă, adeptă. în general, a rămînerii provinciei în componenta Marii Britanii, depășește din punct de vedere numeric. în raport de 2 la 1. populația catolică favorabilă unirii cu Republica Irlanda.Și la Londra s-au înregistrat acte de violentă soldate cu peste 100 răniți și pagube materiale.

transmit:
problemelor energetice mondiale și, în special, ale rezervelor de petrol a intervenit între Peter Peterson, consilierul economic special al președintelui Nixon, și Masayoshi Ohira, ministrul ’ japonez al afacerilor externe.

Parlomsntul (Althmgul) 
Islgndei a respins moțiunea 
de cenzură Pr°Pusă de principala formațiune politică a opoziției — Partidul Independenței — în legătură cu devalorizarea, la sfirșitu.1 anului trecut, a coroanei islandeze cu 10,7 la sută.

Guvernul nigerian a ho- 
tărît înființarea Băncii pen
tru industrie și comerț,81 cărei obiectiv este promovarea dezvoltării industriei naționale și comerțului. Noua bancă va dispune de un capital inițial de 50 milioane de nairo — moneda națională — (aproximativ 75 milioane dolari). Guvernul va deține controlul asupra a 60 la sută din capital.

MONTEVIDEO 8 (Agerpres). — 
In renumita stațiune turistică uru- 
guayană Punta del Este, de pe 
coasta Atlanticului, s-a desfășurat 
între 2 și 8 martie a.c. „Săptămi- 
na României", organizată de Insti
tutul cultural Uruguay—România
și de Ambasada 
liste România, la 
acest cadru s-au

Republicii Socia-
Montevideo. In 

prezentat aspec-

te ale economiei ți arhitecturii 
românești, un ciclu de filme docu
mentare, audiții de muzică popu
lară și simfonică, standuri de tipă
rituri, albume de artă și discuri.

De un deosebit interes s-a bucu
rat standul de prezentare a lu
crărilor consacrate personalității 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, edi
tate în diferite țări ale lumii.

La Tîrgui internațional de la Viena
VIENA — 8 (Corespondență de 

la C. Vlad). — Pe arterele prin
cipale ale Vienei flutură în aceste 
zile drapelele țărilor participante 
la tradiționalul Tirg internațional 
găzduit de capitala Austriei, a că
rui ediție de primăvară este în 
curs de desfășurare in intervalul 
7—11 martie. Da actuala ediție, 
România participă cu o expoziție 
prezentînd frumusețile naturale ale 
țării, posibilitățile de cunoaștere 
a diverselor zone turistice.

Oaspete al expoziției românești 
în cursul dimineții de joi, minis
trul afacerilor externe al Aus
triei, Rudolf Kirchschlăger, înso-

țit de persoane oficiale din țara 
gazdă, a fost intîmpinat de amba
sadorul României, Dumitru Ani- 
noiu.

Interesîndu-se de dezvoltarea tu
rismului in România, ministrul 
austriac a avut cuvinte de apre
ciere la adresa pavilionului româ
nesc. Expoziția, care a stîmit in
teresul unui mare număr de vizi
tatori, confirmă dorința publicului 
austriac de a cunoaște România, 
dorință manifestată și cu prilejul 
recentei expoziții turistice inter
naționale de la „Volkshalle" din 
clădirea primăriei Vienei, unde 
standul românesc s-a bucurat de 
un deosebit succes.
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Greva controlorilor civili 

ai traficului _____ __
Franța a lntrat’ cea de_a • ț 
19-a zi. Agenția 
ternational precizează că, mai . ales 
in urma ciocnirii, deasupra 
riului francez, a două avioane 
pasageri spaniole- — 
și-au pierdut viața 
— neîncrederea in 
trolorilor militari

aerian din

Șr lumina trebuie apăratăom are cel puțin de soare ! poate fi
Fiecare dreptul Ia patru ore Nimeni nu „____frustrat de lumina soarelui!" — sînt cuvintele scandate de monstranți în primăriei orașului Tokio. Repetatele manifestații, sub s-au urma purtat de locuitorii 0- rașului Yokohama, care au determinat, în urma unei lupte îndelungate. votarea legii cu privire la protejarea... luminii. Con-

de- fațadesfășurate această lozincă, intensificat în succesului re-

form acestei legi, în strucții, avide de pro- Yokohama a devenit fituri, au obținut, de ilegală construirea de altfel, și locuitorii o- clădiri care ar opri razele soarelui să lumineze' cel puțin patru ore casele învecinate. în felul sint protejate triva construirii timplare de înalte, destinate, cele mai 1 ori, speculei, familiile muncitorilor care, în marea lor majoritate, locuiesc în case tradiționale de lemn, cu un singur nivel.Succese trusturilor

acesta împo- la în- clădiri , de multe
împotriva de con-

ră'șului Tokio. Grupați ■ în asociații, ei au impus respingerea a 62 de proiecte și revizuirea a altor 162, care amenințau, literalmente, să lase >n cvasiobscuritat'e de locuințe. In prezent, locuitorii capitalei acționează e- nergic pentru introducerea legii de protejare a luminii soarelui și în capitala Japoniei.
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Un Waterloo... in

După 
ricană", 
confruntată acum 
„valul englez".— scrie 
revista „Der Spiegel" 
referindu-se la pene
trația, din 
timp, a < 
britanic in 
franceză.

ALEGERILOR DIN
BANGLADESH

United Press In-

Complexul comercial „Europa" din 
Berlinul occidental a fost cu
prins, zilele trecute, de un incendiu

terito- 
de 

accident in care 
68 de persoane 

capacitatea con- 
de a garanta 

securitatea zborurilor s-a accentuat, 
35 de companii aeriene franceze șl 
străine suspendîhd cursele între di
versele orașe ale Franței și interzi- 
cind avioanelor lor să-i survoleze 
teritoriul.

„ploaia ame- 
Franța este 

cu

i ultimul 
capitalului 

economia 
Intr-ade

văr. dacă în 1971 
vestițiile engleze 
tinseseră aproape un 
miliard de " ■ ■ •
două ori 
decit anul precedent), 
în 1972 — ! 
precierilor 
nare — această 
o fost cu mult 
șită. Pină acum, 
te 300 de mari 
prinderi engleze s-au 
stabilit în. Franța. De
osebit de puternic se 
face simțită expan
siunea britanică în 
industria alimentară 
franceză. Recent, con
cernul „J. Lyons and 
Co" împreună cu 
grupul „Matthews" 
au achiziționat cinci 
mari firme franceze, 
iar în prezent duc, in 
același scop, tratative 
cu alte șase. „United 
Biscuits" este pe cale 
de a achiziționa ma
rea întreprindere 
„Gdnărale de Pani- 
fication", iar concer-

in-
a-

(defranci , 
mai mu'lt

conform d- 
prelimi- 

sumă 
depă- 

pes- 
între-

industria
alimentară

ra
pe 

cea

nul „Cavenham" a 
preluat un important 
pachet de acțiuni ale 
firmei „Ginârale A- 
limentaire". „Aproa
pe că nu trece o zi 
— scrie ziarul „Les 
Informations" — fără 
ca britanicii să nu-și 
întindă mîinile spre 
o nouă întreprinde
re din industria ali
mentară franceză".

De ce tocmai in
dustria alimentară ?

Din date oficiale 
reiese că această 
mură se situează 
locul doi, după
a construcțiilor, in ce 
privește volumul ci
frei de afaceri, 
o mare parte a pro
ducției fiind desti
nată exportului. Rea- 
lizind in 1971 o ci
fră de afaceri de 77 
miliarde franci, aces
te întreprinderi au 
desfăcut mărfuri a 
căror valoare a de
pășit de două ori 
desfacerile realizate de 
industria chimică șl de 
patru ori pe cele ale 
industriei oțelului.

Este și un rezultat 
al noii situații create 
prin intrarea Marii 
Britanii in Piața co
mună, prin intensifi
carea concurenței fir-

melor engleze, mai 
bine utilate și care, in 
consecință, produc mai 
ieftin. Evoluția — 
una din urmările li
beralizării circulației 
capitalurilor în ca
drul C.E.E. — a pro
dus o vie nemulțumi
re in largi cercuri ale 
opiniei publice. „Fran- 
ce-Soir" vorbește des
pre „un adevărat po
top", iar „L’Express" 
avertizează de „un 
nou Waterloo" (alu
zie la infringerea su
ferită de 
din partea 
Autoritățile 
că „dispun 
ciente mijloace 
tru a opri achizițio
narea firmelor de că
tre străini". Avînd însă 
in vedere că în spa
tele concernelor ali
mentare engleze se 
află City-ul londonez 
— cel mai puternic sis
tem bancar al Euro
pei occidentale — 
trebuie presupus 
în viitor lupta 
concurență 
franceză se va înteți 
și mai mult 
chide revista 
Spiegel".

Napoleon 
Angliei), 

arată însă 
de sufi- 

pen-

că 
de 

anglo-

con-
„Der

G. D

Penurie de medici in Tailanda
Penuria de
îl medical a ' atins 

în Tailanda proporții 
catastrofale. Această 
țară, cu o populație 
de 36 milioane de oa
meni, dispune doar de 
5 500 de medici. Ju
mătate dintre ei lu
crează la Bangkok și 
Thomburi, o suburbie 
a capitalei. In zonele 
rurale, situația este 
mai mult decit dis
perată : un medic la 
150 000 de

perso-

locuitori !
Se știe că populația

Tailandei crește anual 
cu 3.2 la sută. Potri
vit unor date furni
zate de Organizația 
Națiunilor Unite, pen
tru a depăși criza ce 
se manifestă in do
meniul medical, a- 
ceastă țară ar trebui 

‘să pregătească, în ur
mătoarele două dece
nii, 3 200 de medici 
anual. Or, institutele 
de medicină tailande- 
ze pregătesc, in fie
care an, 400 de absol
venți. Pe de altă par
te, tinerii care obțin

diplome de absolvire 
a institutelor de me
dicină din străinătate 
preferă să profeseze 
în alte țări, deoarece 
în Tailanda sint prost 
remunerați si nu le 
sint asigurate condi
țiile necesare de mun
că. lată motivele pen
tru care, potrivit în
săși recunoașterii ofi
cialităților, 
asistenței 
în Tailanda 
deocamdată 
bilă.

problema 
medicale 

rămîne 
insolu-
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