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LUCRĂRILE SESIUNII
MARO ADUNĂRI NAȚIONALE

Joi au continuat lucrările se
siunii a X-a a celei de-a V-a 
legislaturi a Marii Adunări Na
ționale.

La sosirea în sală, conducă
torii partidului și statului au 
fost întîmpinați cu vii și înde
lungi aplauze.

La lucrările sesiunii au luat 
parte numeroși invitați, șefi de 
misiuni diplomatice acreditați la 
București, ziariști români și co
respondenți ai presei străine.

Ordinea de zi a cuprins discu
ția generală la Proiectul de lege 
pentru dezvoltarea construcției 
de locuințe, vînzarea de locu
ințe din fondul de stat către 
populație și construirea de case 
proprietate personală de odihnă 
sau turism și la Proiectul de lege 
privind administrarea fondului 
locativ și reglementarea rapor
turilor dintre proprietari și chi
riași.

Deputatul Traian Ionașcu, pre
ședintele Comisiei juridice, a pre
zentat raportul comun al comi
siilor juridice și economico-finan- 
ciare la proiectele de legi supuse 
dezbaterii.

în cadrul discuției generale, au 
luat cuvîntul deputății: Matei 
Ghigiu, ministrul construcțiilor 
pentru industria chimică și rafi
nării, Gheorghe Blaj, prim-secre- 
tar la Comitetului județean 
Maramureș a! P.C.R., președintele 
Consiliului popular județean, 
Gheorghe Achimescu, maistru la 
Uzinele ..Semănătoarea" din Ca
pitală, Eugenia lordache, mun
citoare la fabrica „Țesătura" din 
Iași, Iosif Orban, inginer agro
nom la cooperativa agricolă de 
producție din comuna Păpăuți, 

ț județul Covasna, Gheorghe Lăpă- 
j dean, prim-vicepreședinte al 

Consiliului popular al municipiu
lui Cluj, Nicolae Dragu, lăcătuș 
la Uzinele de autocamioane din 
Brașov, Alexandra $tefănescu, in
giner agronom la cooperativa a- 
gricolă de producție din comuga 
Dăbuleni, județul Dolj, Gheorghe 
Alecu, prim-secretar al Comitetu
lui municipiului Ploiești al P.C.R., 
președintele Consiliului popular 
municipal, Dobre Popescu, strun
gar la Uzinele „Progresul" din 
Brăila, Iuliu Gal, maistru lăcătuș 
Ia Uzinele „Tehnometal" din Ti
mișoara, Lazăr David, prim-se
cretar al Comitetului municipiu
lui Petroșeni al P.C.R., președin
tele Consiliului popular municipal, 
Liane Gerlinde Schlosser, cerce
tător la Institutul „Chimigaz" din 
Mediaș, Gheorghe Tuiu, preșe
dintele Consiliului județean
Argeș al sindicatelor, Dumitru 
Gheorghiu, vicepreședinte al Con
siliului Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor, Mihail Lup- 
șan, oțelar la Combinatul side
rurgic din Reșița, Alexandru 
Szabo, muncitor la Fabrica de 
piele și încălțăminte din Cluj, 
Constantin Buiac, lăcătuș la Uzi
nele „1 Mai" din Ploiești, Ion 
Cosma, prim-vicepreședinte al 
Consiliului popular al muncipiu- 
lui București, și Mircea Rebrea- 
nu, judecător la Tribunalul mu
nicipiului București.

După încheierea dezbaterilor, 
a avut loc discuția pe articole a 
proiectelor de legi. Supuse apoi 
în întregime votului deputaților, 
Marea Adunare Națională a apro
bat prin vot secret, cu bile, Le
gea pentru dezvoltarea construc
ției de locuințe, vînzarea de lo
cuințe din fondul de stat către 
populație și construirea de case 
proprietate personală de odihnă 
sau turism și Legea privind ad
ministrarea fondului locativ și 
reglementarea raporturilor dintre 
proprietari și chiriași.

Pentru a da comisiilor perma
nente posibilitatea să-și continue 
lucrările în legătură cu poiec- 
lele de legi înscrise pe ordinea 
de zi a sesiunii, Marea Adunare 
Națională a hotărît ca în zilele 
de vineri 10 și sîmbătă 11 mai să 
se lucreze în comisii, urmînd ca 
ședințele în plen să fie reluate 
luni 13 mai.
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
A PRIMIT PE TOVARĂȘUL

DR. VLADIMIR BAKARICI
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român. președintele 
Consiliului de Stat, împreună 
cu tovarășul Emil Bodnaraș, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., vicepreședin
te al Consiliului de Stat, au 
primit joi la amiază pe tovaiă- 
șul dr. Vladimir Bakarici, 
membru al Prezidiului C.C. al 
Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia, președintele C.C. al

Uniunii Comuniștilor din 
Croatia, care la invitația C.C. 
al P.C.R. face o vizită priete
nească în țara noastră.

A fost de față Iakșa Petrici, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia 
în Republica Socialistă Româ
nia.

în cadrul convorbirii, care 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
caldă, tovărășească, au fost a- 
bordate relațiile dintre cele 
două partide și state, precum 
și unele probleme actuale ale 
situației internaționale.

în aceeași zi, 
Nicolae Ceaușescu, 
cu soția, au oferit 
onoarea tovarășului dr. Vladi
mir Bakarici și a soției sale.

Au participat tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, cu soția, 
Emil Bodnaraș, Mihai Dalea 
cu soția, Iakșa Petrici, amba
sadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București, cu soția, și Vasile 

- Vlad, șef de secție la C.C. al 
P.C.R,

tovarășul 
împreună 

o masă în-

VĂ INVI
TĂM
LA CROS
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Ln timpul votului aeputațuor
Foto: AGERPRES
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• Legea pentru dezvoltarea 
construcției de locuințe, vînzarea 
de locuințe din fondul de stat
către populație și construirea 
de case proprietate personală

de odihnă sau turism
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• Legea privind admini

strarea fondului locativ și

reglementarea raporturilor

dintre proprietari și chiriași

în Editura 
Politică

au apărut

DIRECTIVELE

DEZVOLTAREA

SOCIALISTA 
ROMÂNIA APROBATE

Ol PLENARA
C. C. Al P. C. R,

din 22 — 25 aprilie 1968
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Eforturile depuse în anii din 
urmă de către țăranii cooperatori 
din județul Mehedinți pentru sa
tisfacerea unuia din factorii de 
bază ai producției agricole : apa, 
s-au concretizat în suprafețele 
mari amenajate cu posibilități lo
cale spre a fi irigate. Cu apă din 
Dunăre, Motru, Drincea, Sușița, 
din iazuri sau din acumulările 
create prin baraje ridicate,
proape șase mii de hectare au 
fost amenajate și pot fi irigate 
chiar din această primăvară, al
te o mie de hectare aflîndu-se în 
stadiul de șantier. Pentru o zonă 
ca Mebedințiul unde, mai bine 
de două treimi din teritoriu 
o reprezintă suprafețele în pan
tă ori solurile nisipoase —• și
unele și celelalte ridicând proble
me de ordin tehnic și de exploa
tare dintre cele mai deosebite 
— aceste mii de hectare înseam
nă mai mult decît valorează la 
prima vedere. Dar pentru recol
tă nu înseamnă totul nu
mai faptul că suprafețele au 
fost amenajate, dacă la rădăcina 
plantelor nu ajunge apa. Pentru 
că, în județpl Mehedinți, după 
cum rezultă din datele centrali
zate la direcția agricolă, pînă zi
lele trecute, pe nici măcar o trei
me din suprafața amenajată nu a 
junsese apa aspersoarelor. Sute 
de hectare cu legume și aproape 
tot ceea ce a fost semănat cu po
rumb, sfeclă de zahăr și culturi 
furajere — ca și restul suprafe
ței — reflectă efectele secetei.

Cum se explică această situa
ție ? Stările de lucruri întâlnite 
în multe locuri cu prilejul raidu- 
lui-anchetă întreprins au condus 
la concluzia că timpul călduros și 
uscat a găsit multe unități ne
pregătite. Depunînd eforturi deo
sebite, cooperatorii din Corcova 
de pildă, au pregătit spre a iriga 
aproape întreaga suprafață po
sibil de amenajat. Pînă la 6 mai 
însă nici un strop de apă nu a- 
junscse la plante, lipsa de umidi
tate determinînd, „brăzdarea" cu

După disputarea etapelor 
preliminare, în Capitală, marea 
competiție „Crosul tineretu
lui" intră în faza finală. Du
minică 12 mai Ia baza sporti
vă a Casei de Cultură a tine
retului din sectorul 7, înce- 
pînd de la orele 9, peste 
1000 de tineri își vor disputa 
cu ardoare titlurile de cam
pioni la cros ai municipiului 
București. în cadrul celor 
patru categorii — juniori, ju
nioare, seniori, senioare — 
vor evolua, cons ti tu iți pe echi
pe reprezentative de sectoare, 
primii 20 de sportivi cîștigă- 
tori ai etapei precedente.

Organizatorii, Comitetul 
municipal București al 
U.T.C. în colaborare cu 
Consiliul local al sindicatelor, 
vor oferi frumoase premii 
sportivilor clasați pe primele 
locuri precum și o cupă echi
pei sectorului cu cei mai mulți 
concurenți clasați în primele 
12 locuri. Judecind după 
pregătirile febrile care se 
mai fac încă și la această oră, 
după ambiția tuturor concu- 
renților de a intra în posesia 
titlurilor de campioni vom 
isista, credem, la o luptă 
sportivă echilibrata și specta
culoasă, caracteristică marilor 
competiții ale tineretului.

VIOREL RABA

$

SUPREMAȚIA
LEGII

Linia ascendentă

Piatra 
peste 
1500 

rezul-

Chimiștii de la Combinatul de 
îngrășăminte cu azot din 
Neamț au reușit să dea 
plan 700 tone amoniac și 
tone îngrășăminte. Aceste
tate au fost posibile datorită ter
minării reparației și reviziei uti
lajelor cu 5 zile înainte de ter- 
mert. Celelalte angajamente luate 
au fost, de asemenea, de
pășite substanțial: cu 700 tone la 
azotat de amoniu și 31 tone la 
uree. Prin hărnicia acestui colec
tiv la rezultatele de mai sus se 
adaugă mereu altele, linia depă
șirilor fiind în permanentă as
censiune.

I. CHIRIC

JUSTIFICĂRILE 
NU ÎNLOCUIESC 
APA ASPERSOÂ

RELOR...
crăpături adînci nu numai a su
prafețelor arabile dar și a cana
lelor. In aceeași zi, agregatele 
pentru irigat se aflau încă stoca
te în locurile ce le-au fost fixate 
în toamnă, iar despre alcătuirea 
unor echipe de udăton nici nu 
se discutase măcar. Nu apăruse
ră griji în acest sens (situația este 
identică și la cooperativele agri
cole din Butoiești, Stîngăciaua. 
Breznița și altele) pentru ca 
ele s-ar fi dovedit a fi de prisos 
din moment ce în cadrul co
operativei nu se afla atunci nic 
măcar un gram din combustibi
lul necesar motopompelor. Di 
ce ? Pentru că inspectorul șef 
Ion Foamete, de la Sucursa 
la Băncii agricole Strehaia s-a 
dovedit foarte zgîrcit cu fon 
durile cooperativelor agrico 
le, nepermițînd cheltuirea aces 
tora pe „nimicuri" — cur 
categorisește dumnealui motori 
na și uleiurile necesare agregate 
lor pentru irigat. Și iată cum, îl 
raza de activitate a acestei insti 
tuții în mod nefericit Se constat

efectul uitării proverbului popu
lar „cînd te scumpești la tărîțe, 
pierzi și la făină !“ Desigur, nea- 
provizionarea cu combustibilul 
necesar își găsește explicația 
în minusurile de organizare

cadrul cooperativelor agricole. 
De la Corcova, de pildă, pînă 
la 4 mai nu se înaintase nici

chezășie a progre
sului social 

și a înfloririi 
personalității

Președintele
Corneliu Gorănescu

colegiului penat al Tribunalului județean 
Prahova

Republica
este un stat al---------- c __
este bunăstarea Omului, a Omu
lui care muncește, care iubește, 
se frămîntă, caută, visează, a 
mului care creează.

Numai în cadrul orînduirii 
cialiste poporul — avînd 
frunte Partidul — poate

noastră socialistă 
cărui scop suprem

O-

so- 
în 

trunte Partidul — poate con
duce societatea prin exercitarea 
puterii de stat de către organe 
alese de masele cele mai largi, 
prin participarea la viața de stat 
sau prin influiențarea obștească, 
personalitatea umană găsindu-și 
cu adevărat posibilitatea 
mării multilaterale.

Aceasta, deoarece pe 
proprietății socialiste asupra mij
loacelor de producție numai în
tr-o astfel de societate cele mai 
depline drepturi își au garanția 
realizării lor efective, în condi
țiile democrației socialiste.

Din bogăția tezelor Congresu
lui al IX-lea și a documentelor 
de partid și de stat elaborate 
ulterior, desprindem concluzia 
de mare însemnătate pentru dez
voltarea vieții noastre sociale, a 
necesității întăririi legalității so
cialiste.

Creșterea continuă a rolului 
conducător al partidului, consti
tuie o legitate a dezvoltării socie
tății noastre socialiste. Acest e- 
sențial atribut al partidului se 
concretizează în elaborarea poli
ticii sale care stă la baza orien- 

indrumării activității

afir-

baza

conștiente a maselor, de construi
re a socialismului.

Politica partidului cuprinde 
toate laturile vieții sociale în țara 
noastră, stabilind nu numai linia 
generală de orientare a activită
ții interne și externe a statului, 
dar și instrumentele, formele con
crete de înfăptuire a acestei 
linii.

Unul 
cipale 
partidului i ___
Dat fiind conținutul politic al 
dreptului, Lenin arăta că „legea 
este o măsură politică, este po
litica".

Cea mai importantă trăsătură 
a dreptului ca instrument al po
liticii partidului, constă în aceea 
că el exprimă voința de slat a 
clasei muncitoare care coincide 
cu voința tuturor oamenilor 
muncii sub forma unor norme 
obligatorii a căror realizare și 
respectare este asigurată prin 
conștiința socialistă a cetățenilor, 
sau dacă acest lucru este necesar, 
prin forța coercitivă (de cons- 
trîngere), a statului.

Recomandînd (îndrumînd) con
duita corectă a oamenilor în cele 
mai importante relații sociale, re- 
glementînd activitatea organelor 
de stat, a organizațiilor economi
ce socialiste și a organizațiilor 
obștești, dînd forma juridică și

din instrumentele pry> 
de înfăptuire a politicii 
i nostru este dreptul.

CH. FECIORU
(Continuare in pag. a V-a) (Continuare în pas. a V-a)

Zi și noapte, pe terenurile amenajate pentru irigat, ploaia artificială este neîntrerupta
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Tovarășul Emanuel Clunici de 
la Studioul Cinematografic „Bu
curești" ne-a trimis zilele trecute 
o scrisoare cu următorul conținut:

„Am citit cu multă satisfacție 
articolul „Cu șampon pot fi spă
late nu numai mașinile". Situația 
este însă destul de complicată și, 
cum nu ne putem aștepta la mi
nuni, trebuie luate măsuri.

Admițînd că „Automecanica* 
sau altă întreprindere de deser
vire în branșa întreținere auto 
(spălat, gresat) ar primi imediat 
cinci amplasamente pentru stații 
semipermanente și în două luni 
s-ar organiza aceste stații, situa- • 
ția nu ar fi nici pe departe rezol
vată. La 1 iunie, cînd acestea vor 
fi în funcție, numărul mașinilor 
ce vor solicita serviciile respec
tive va fi triplu (plus mașinile 
din țară în tranzit prin Bucu
rești, plus turiștii străini).

Propun o soluție care, dacă nu‘ 
s-ar lovi de interpretări birocra
tice, ar satisface pe puțin 60 la 
sută din solicitanți. întreprinderi
le care au garaje să poată exe
cuta (contracost și în afara ore
lor de program) spălatul și gresa- 
tul mașinilor salariaților lor. Din 
banii achitați de aceștia, între
prinderea să rețină costul mate
rialelor folosite, plus amortizări 
și beneficii și apoi să plătească 
diferența gresatorului sau spălă
torului care execută operația.

Se realizează :
1. Legalizarea, în avantajul 

statului (adică în avantajul nos
tru, al tuturor) a operațiilor de 
spălat-gresat care, după cum s-a 
amintit în articol, din cauza lip
sei unităților de deservire, se exe
cută și așa „pe sub mînă" la în
treprinderi dar... pe bază de ciu
buc.

2. Unitățile de deservire care 
vor avea neîndoielnic lucrul asi
gurat, vor rezolva mai rapid ce
rerile executînd operații de bună 
calitate.

3. Spălătorii șî gresorii garaje
lor respective vor avea un supli
ment sesizabil la salariu.

4. Salariații nu mai pierd tim
pul liber sau (de ce n-am spune-o) 
chiar din timpul de program, aș- 
teptînd ore în șir la cozile ce se 
fac în stațiile actuale.

Se pierde;
NIMIC.

împrejurările în care a avut loc, 
precum și măsurile ce trebuie 
luate pentru a preveni în viitor 
astfel de cazuri grave".

N.R. : Răspunsul forului tute
lar a fost primit la redacție la 
peste 70 de zile de la apariția ar
ticolului. Ne întrebăm dacă și 
măsurile ce ni s-au comunicat vor 
fi luate tot atît de operativ.

Șl TOTUȘI 
„ABSOL-

VENȚII? SA 
LUCREZE

UNDE VOR"
Pe scurt, în articolul publicat 

în ziarul nostru sub acest titlu., 
era vorba de faptul că absolven
ții unor școli profesionale întîm- 
pină greutăți în ce privește re
partizarea în producție din chiar 
pricina întreprinderii cu care au 
avut încheiate contracte : cazul 
relatat de la C.C.H. și C.F.A. 
Brăila.

E drept, în răspunsul primit 
zilele trecute de la Direcția In- 
vățămînt a Ministerului Indus
triei Chimice ni se explică totul 
pe larg, arătîndu-se că s-au luat 
măsuri : absolvenții dați disponi
bili de cele două întreprinderi au 
fost repartizați la alte unități.

Ajunși aici cu lectura răspun
sului ne-am întrebat însă dacă 
măsura luată e cea mai nimeri
tă. Și iată că, mai jos cu cîteva 
rînduri, însăși Direcția Invăță- 
mînt ne asigură : „problema ab
solvenților dați disponibili de 
C.F.A. și C.C.H. Brăila, precum 
și de alte unități, soluționată 
prin repartizarea lor la alte între
prinderi din țară, nu constituie o 
rezolvare normală../4

Dacă e așa, de ce se tot ape
lează la bunăvoința întreprinderi
lor, cînd aceeași Direcție de învă- 
țămînt ar. putea institui obligati-

■ ; r vitatea pentru întreprinderi de a 
încadra în muncă tinerii pe care-i 
califică ?

„VICTIMA
UNEI NOPȚI 

DE BEȚIE"
In urma articolului publicat in 

ziarul nostru sub titlul de mai sus 
în legătură cu un caz de o ex
tremă gravitate petrecut la Școa
la de mecanici agricoli din Sf. 
Gheorghe, am primit zilele tre
cute un răspuns de la Consiliul 
Superior al Agriculturii.

„Din cercetările făcute, ne co
munică directorul Direcției ge
nerale a învățămîntului și propa
gandei agricole, s-a constatat că 
cele semnalate, corespund realită
ții. Pedagogului de serviciu, care 
în timpul întîinplărilor descrise 
în articol a lipsit de la cămin, i 
s-a desfăcut contractul de mun
că. De asemenea, s-au dat indi
cații conducerii școlii să înlocuias
că actualul magazionier ca neco- 

/ respunzător.
S-a atras atenția conducerii șco

lii să intensifice munca pentru 
îmbunătățirea activității educa
tive și administrativ-gospodărești, 
toate cadrele didactice să depună 
ef°“turi susținute pentru înlă
turarea deficiențelor constata
te. Accidentul ce s-a produs în 
această școală a fost adus la cu
noștința tuturor conducătorilor de 
școli din rețeaua Consiliului Su
perior al Agriculturii, arătîndu-se

Opera Română MADAME 
BUTTERFLY ora 19,30 ; Ope
reta MY FAIR LADY ora 
19,30 ; Teatrul Național Sala 
Comedia DOMNII GLEM- 
BAY ora 19,30 Sala Studio 
PĂRINȚII TERIBILI ora 
19,30 ; Teatrul de Comedie 
CAPUL DE RĂȚOI ora 20 ; 
Teatrul Lucia Sturdza Bulan- 
dra Sala Schitu Măgureanu 
IULIUS CEZAR ora 20 Sala 
Studio COMEDIE PE ÎNTU
NERIC ora 20 ; Teatrul Mic 
INCIDENT LA VICHY ora 
20 ; Teatrul C. I. Nottara Sala 
Magheru O CASA ONORA
BILA ora 19,30 Sala Studio 
CÎND LUNA E ALBASTRA 
ora 20 ; Teatrul Ciulești Sala 
Teatrului Evreiesc de Stat 
ULISE ȘI COINCIDENTE
LE ora 19,30 ; Teatrul Barbu 
Delavrancea ÎNTÎLNIRE LA 
SENTIS ora 20 ; Teatrul Ion 
Creangă TOATE PÎNZELE 
SUS ora 16 ; Teatrul Țăndă
rică Sala din Str. Academiei 
VRĂJITORUL DIN OZ 
ora 17. In vîrtejul călușarilor

Foto ■. ION CVCU

ARANJAMENTE Șl CONCEPȚII MĂRUNTE lN UMBRA 
UNUI IMPUNĂTOR

MMWE ARHUECEOMC
Cu cîțiva ani în urma, Clubul 

sindicatelor din Petroșeni se a- 
fla într-un local cu totul ne
corespunzător.

— Cîte n-am putea face — 
oftau cei din conducerea clubu
lui dac-am avea q clădire ca 
lumea... Dați-ne local, se adre
sau ei celor care-i criticau pen
tru slaba activitate — și-apoi o 
să vedeți!...

Dorința le-a fost 
Tn Petroșeni a fost 
impunătoare casă 
cum nu poți întîlni 
teva orașe ale țării, 
localnicii nu se mai ___  _ ,
vind minunata bijuterie arhitec
turală din centrul orașului. „De- 
acum vom avea unde să ne pe
trecem serile. Casa de cultură 
are de toate..."

Speranțele le-au fost însă în
șelate. De la darea în folosință 
a casei de cultură au trecut doi 
ani, timp în care ea n-a devenit 
ceea ce doreau oamenii — prin
cipalul focar de cultură, educație 
și destindere din oraș. Ea s-a 
transformat într-un fel de fru
musețe rece, insensibilă la pre
ocupările oamenilor, tăcută și ur
suză. Treci pe ttngă .ea și nu-ți(acl 
crezi ochilor cînd o vezi cu „o- 
bloanele" trase, lipsită de anima
ție și de veselie. Dans nu se 
organizează decît arareori, tele-

vizorul stă închis în cutie (chiar 
și în timpul Festivalului de mu
zică ușoară de la Brașov !) pro
grame artistice se dau numai cu

CRONICĂ

VIZIUNII
de Radu Cosașu

pricep în cinema, să zicem, mai 
bine decît în music-hall să nu-și 
mai găsească locul. Pînă una al
ta, să spunem repede — deși vi
teza în tratare nu e deocamda
tă o caracteristică a teleofensi- 
vei — repede și fără convenții 
amabile : „Hora" lui Toiu, Filip 
și Cojocaru e unul din puținele 
eseuri telegenice inteligente, în 
ciuda cîtorva retorisme în co
mentariu, exemplar însă ca sin
teză, expresie a imaginii și ținu
tă a ideii. (Un film despre ho
ră rămîne totuși de făcut). In
terviurile luate de Ion Barna 
unor artiști francezi, la Paris, 
sînt tot ce am văzut mai bun în 
ultima vreme în domeniul tele- 
reportajului realizat peste ho
tare. Fără exagerare, comenta
riile lui Radu Voia la meciul de 
tenis România—Danemarca au 
fost admirabile, la o cotă a bu
nului simț, a bunului gust și a 
eleganței în ton, rare ori întîl- 
nită — să nu fie cu supărare. 
Surprinzător de repede și-a re-

OFENSIVA DE

satisfăcută. 
construită o 
de cultură 
decît în cî- 
La început 
saturau pri-

Casa de cultură clin Pe- 
troșeni, deși dată în folo
sință de doi ani, nu-și 
justifică încă rolul de 
adevărată instituție cul

turală a orașului

ocazia unor evenimente festive...
Casa de cultură nu dispune 

decît de o singură formație ar
tistică activă — cea de muzică 
ușoară. în registre mai sînt în
scrise și altele, dar ele au murit 
de mult sau își dau acum duhul.

Conducerea casei de cultură 
crede — în mod greșit —- 
că, punînd la dispoziție joc- 
de club, organizînd cîte. .de club, 
cercuri și inițiind din cînd 
în cînd cîte o acțiune de răspîn- 
dire a cunoștințelor cultural-știin- 
țifice își face datoria față de pu
blic. Pentru slaba activitate cul
turală desfășurată în oraș, Con
siliul municipal al sindicatelor jși 
Comitetul municipal pentru cul
tură se învinuiesc reciproc : Con

O soluție pentru caniculă
Foto: C. CONSTANTIN

MIHAI STOIAN

UN HAIDUC IN SECOLUL XX?(VERSIUNE PRESCURTATĂ)
REZUMAT

MOLDOVA. Anul 1911. Haiducul PanteUmon e urmărit de 
jandarmi rurali, de polițiști și agenfi secreți veniti tocmai de la 
București. Paralel cu toți aceștia — însă, evident cu alt soap — 
își continui cercetările și reporterul pe care „Dimineața'' l-a tri
mis pe urmele haiducului : N. D. Cocea. După îndelungi căutări, 
PanteUmon este surprins...

Se iau măsuri energice: cîteva companii de soldați din 
P. Neamț pleacă, „în pas gimnastic", In ajutorul jandarmilor 
(căpitanul Chiriac, cu nelipsitul său automobil, e alături de ei). 
Polițaiul Corolu, însoțit de un comisar de siguranță, o apucă 
spre Mînăstirea Secu. O poteră — 30 de inși — către muntele 
Petru-Vodă. Jandarmii — cu întregul lor cartier general — 
blochează drumul către P. Neamț (jumătatea din jandarmii 
județului sînt pe urmele lui Pantelimon). Urmăritul e între 
două focuri. Prinderea pare inevitabilă (mai ales că circulă
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TELEVIZIUNE
10,00 — Curs de limba 

engleză. (Lecțiile 
1 și 2 reluare).

11,00 — închiderea emi
siunii de dimi
neață

17.30 — Pentru copii. Țara
mea : Comori de 
artă populară : 
Ceramice.

18,00 — Drumuri și po
pasuri — emi
siune turistică

18.20 — Buletinul circu
lației rutiere

18.30 — Curs de limba
spaniolă — lec
ția a 15-a

19,00 — Albatros — 
vistă literară 
tru tineret

19.30 — Telejurnalul
seară

20,00 — Actualitatea 
gricolă

20.20 — Studioul muzical:
Weber

20,40 — Dialog despre cul
tură

21,00 — Reflector
21,15 — Film artistic : 

„Șapte băieți și o 
ștrengăriță" — 
coproducție ro- 
mâno-franceză

22,45 — Telejurnalul de 
noapte

siliul — pentru că nu e sprijinit 
de către comitet, iar comitetul — 
pentru că lăcașul este al sindica
telor. în loc să conlucreze, 
cele două instituții își creea
ză cu premeditare greutăți 

, una alteia, își dispută inutil pa
ternitatea asupra localului. Tea
trului. de stat „Valea Jiu
lui" (care își are sediul pe 
o stradă lăturalnică) nu i 
se permite, de pildă, să-și pre
zinte premierele în marea și ele
ganta sală a Casei de cultură; 
Comitetului pentru cultură și arta 
i se cere „chiria sălii" pentru 
unele acțiuni cultural-educative 
la care nu se percepe taxă de 
intrare. S-a ajuns la situația a- 
normală in care Casa de cultură 
își programa unele spectacole 
exact în ziua și la ora cînd Tea
trul vroia sa dea spectacol, pen
tru ca, teatrul la rîndul lui să 
procedeze la fel. O singură dată 
aceste două unități culturale s-au 
înțeles: Alexandru Miclescu, di
rectorul casei de cultură, de pro
fesie regizor, va pune în scenă 
o piesa la Teatrul de stat iar 
Marcel Soma, regizorul acestui 
teatru, va pregăti o piesă pentru 
casa de cultură. Nu smtem- îm
potriva uh'ui âs>ertieheâ' „schimb 
de experiență?** dar trec sim
țim datori să facem o pre
cizare : în calitate de salariat 
al Casei de cultură, Alexandru 
Miclescu n-a pregătit nici măcar 
o brigadă de agitație, necum o 
piesă de teatru, iar regizorul de la 
Teatrul de stat a luat banii 
deși nici pînă azi, după mai bine 
de un an, nu a prezentat publi
cului piesa pe care-a pregătit-o...

Disputa dintre sindicat și a- 
șezămintele culturale a fost și 
este tratată cu indiferență de că
tre Comitetul municipal al U.T.C. 
Aceeași indiferență o manifestă 
și față de activitățile Casei de 
cultură. Neparticipînd la viața 
culturală a 
și acțiunile 
zate pentru 
sporadice.

Oricît ai ...... r_______ _
muncă din acest an nu vei găsi 
nici o acțiune destinată educării 
patriotice, etice sau estetice a 
tineretului.

★

La conducerea Casei de cul
tură s-a încetățenit concepția, 
profund eronată, că publicul din 
Petroșeni este refractar culturii, 
nu vrea să participe la acțiunile 
organizate. „Nu vin și basta !** 
mi-a spus într-o zi instructorul 
Nicolae Aron. Mai mult decît noi 
nici „dumnezeu1 nu poate face...

Că localnicii nu prea vin la 
Casa de cultură este adevărat dar 
și explicabil. De ce să vină dacă 
nu li se oferă acțiuni intere
sante ? Instructorul judecă, însă, 
greșit oamenii. I-au dovedit-o 
chiar faptele. Nu de mult, la 
Casa de cultură a fost programat 
un simpozion despre Brâncuși, 
artistul care are aici numeroși 
admiratori și care a fost cunos
cut personal de către mulți lo
calnici. Profesoara care avea da
toria să vorbească despre viața 
și opera acestuia s-a prezentat 
la Casa de cultură- cu. vreo ju- 

•. mătatf^de oră mai devreme.
T — Ați venit, degeaba I au fost 
, cuvintele de întîmpinâre. Tot nu 

vor veni oamenii. Puteți pleca 
acasă liniștită...

La ora planificată oamenii au 
început să vină și s-au strîns în 
număr mare.
să le mai
Brâncuși...

orașului, evident că 
de orice fel organi- 
tineret sînt cu totul

răsfoi planurile de

N-avea însă cine 
vorbească despre

AL. BÂLGRĂDEAN

re- 
pen-

de

a-

RĂZBUNAREA HAIDUCILOR 
(cinemascop)

rulează la cinematograful Pa
tria (orele 10 ; 12,15 ; 14,30 ;
16.45 ; 19 ; 21,15) ; Victoria (o-
rele 8,30 ; 10,45 ; 15,30 ; 18 ;
20,30), Modern (orele 9,30;
11.45 ; 14 î 16,30 ; 19 ; 21,30).

OBSESIA
rulează la Republica (orele 9 ; 
11,30 ; 14 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15) ; 
Capitol (orele 8,45 ; 11; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21).

EA VA RIDE
rulează la Feroviar (orele 10 ; 
12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15),
Excelsior (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15), Festival (orele 
8,45; 11,15;........ .......................

BALUL DE 
rulează la 
9 ; 11,15 ; 
20,45).

EL DORADO (cinemascop) 
rulează la Gloria (orele 9 ; 
11,30 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45), 
Tomis (orele 8,30—16 în conti
nuare 18,30—21).

SINT ȘI EU NUMAI O FEMEIE 
(cinemascop)

13,30; 16; 18,30; 21). 
SÎMBĂTĂ SEARA 
Luceafărul (orele 
13,30 ; 16 : 18,30 ;

PRIMAVARA
Nu e prea plăeut să^-ți sărbă

torești. micile aniversări intime 
cu cuvinte amabile, deși așa ce
re politețea. Cuvintele amabile 
se adună sistematic într-un 
semn al îmbătrînirii. — nu al 
maturizării — și pînă la urmă 
devin un diagnostic de zahari- 
seală. Țin de exact un an aceas
tă cronică — „versuri mai bune, 
ma< rele/ dar din adîncul ini
mii mele", cum spunea nemu
ritor un poet prin anii ’53, lă- 
sîndu-1 paf pe Călinescu — si 
aș fi vrut ca „evenimentul" să 
se potrivească pe un subiect 
„tare" din care să tîșnească o 
cronică fulminantă. N-a fost să 
fie așa și poate că-i mai bine. 
Studioul nostru e într-o ofensi
vă de primăvară și operațiile de 
primăvară merită urmărite cu 
simpatie și respect, o voință de 
împrospătare a prezentării și tra
tării subiectelor (nu zic : a inspi
rației, fiindcă orice poet știe că 
între voință și inspirație nu e, 
vai, nici o legătură...) se trans
mite cu evidență și ceva — ceva 
ne spune că din abundența asta 
cantitativă va răsări dialectic și 
o nouă calitate intelectuală. Cert 
este că și cronicarul — dacă 
face această meserie cu dragos
te de televizor, cum e cazul de 
față — se simte la un început 
de drum, în pofida zilelor con
densate în creionul său. S-ar 
putea ca ziua profețită de 
Averty, clipa cînd dezvoltarea 
televiziunii va cere specializa
rea telecronicarilor în critici de 
tele-cinema, tele-teatru, tele-re- 
portaj, tele-anchete etc., clipa 
aceea să nu fie prea departe și 
ironiile la adresa celor care se

găsit suflul ..Tele sportul* de du
minică — și ar fi inuman să nu 
recunosc că emisiunea s-a re
structurat in lumina propuneri
lor formulate în aceste coloane. 
Cîteoaată — ce mai tura-vura
— e plăcut să fii cronicar tele. 
Pe urmă, „Tapiserii și broderii"
— realizare originală de fru
mos rafinament muzical — a 
pus. mai mult ca niciodată în e- 
vidență calitatea culturală, fără 
concesii, a emisiunilor semnate 
de Banu și Brucăr. Dar progra
marea ei — sîmbătă seara, între 
un imbatabil „Sfînt* și Jean 
Claude Pascal — mi s-a părut 
și mai originală. A propos de 
„Sfîntul", pronosticurile în ple
biscitul foiletonului polițist merg 
spre „Răzbunătorii*1. Si eu aș 
miza pe acest cuplu care-și păs
trează umorul în fața monștri
lor. Celelalte două propuneri 
sînt neinteresante : „Campionii"
— prea serioși, „Vecina..." la
mentabil de didactică. „Curie
rul artelor" — mai ales teatrul 
și plastica — a început să aibă și 
opinii personale, nu numai chip 
și oră. In sfîrșit, atrag atenția 
că așa cum e conceput „Zig
zagul", mamut articulat alan
dala, sînt toate șansele ca nu
mitul să aibă soarta „Studioului 
A" realizat pe vremuri cu prea 
multă utopie sufletlstă de Em.
Vaier iu. Și mă tem de o reve
nire la „Magazin 111"...

Altfel, să zicem în limbajul 
comunicatelor optimiste : „ofen
siva continuă". Poate că nu ne 
înșelăm.

ca
4

rulează Ia Miorița (orele 9,15 ;
11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30). 

SFÎRȘITUL AGENTULUI W. 
4. C.

rulează la București (orele 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21). 

ZILE DE VARA
rulează la Melodia (orele
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,45).

BLESTEMUL RUBINULUI 
NEGRU 
(cinemascop)

rulează la Lumina
11,15; 13,30; 16; 18,30;
Cotroceni
20,30).

GIOCONDA
rulează la

9;

(orele 9; 
, xo; io,ou; 20,45), 

(orele 15.30 ; 18 ;
FARA SURIS 

_____„_ Central (orele 
11,15 ; 13,30 ; 16 : 18,30 ; “

PRAȘTIA DE AUR 
rulează la Union (orele

20,30) Popular (orele 
18 ; 20,30).

SFÎNTUL LA PINDA 
rulează la Doina (orele -.......
13,45; 16; 18,30; 20,45), Buzești 

(orele 15,30; 18; 20,30).
EDDIE CHAPMAN, AGENT 
SECRET

rulează la Grivita (orele 9;

11,30;

11,45; 14,30; 17,30; 20.30), Fla
mura (orele 9 ; 11,45 ; 14,30 ;
17,30 ; 20,30).

CU TOATA VITEZA, ÎNAINTE! 
rulează la înfrățirea (orele 
15,30; 18; 20,15).

UN BARBAT ȘI O FEMEIE
rulează la Dacia (orele 9—15,45 
în continuare. 18,15 — 20,30).

TOPKAPI (cinemascop)
rulează la Bucegi (orele 9;
11,30; 15,30- 18; 20,30). Giulești 
(orele 15,30 ; 18 ; 20,30).

AM ÎNTÎLNIT ȚIGANI 
FERICIȚI

rulează la Unirea (orele 15,30; 
18).

HOCUS-POCUS
rulează la Lira (orele 15,30—18; 
20,30).

NOAPTEA NUNȚII IN PLOAIE 
rulează la Drumul Sării (orele 
15; 17,30; 20).

VIAȚA ÎN DOI
rulează la Floreasca (orele 9;
11,15; 13,30- 16; 18.15; 20,30).

CAUTAȚI IDOLUL
rulează la Volga (orele 9,30— 
16 ; 18,30).

TREI GRĂSUNI (cinemascop) 
rulează la Volga (orele -20,45).

PENTRU ClȚIVA DOLARI 
ÎN PLUS (cinemascop)

rulează la Aurora (orele 8,30; 
11,30; 14,30; 17,30; 20,30). Fla
căra (orele 15; 17.45; 20.30).

EROII DE LA TELEMARK 
(cinemascop)

rulează Ia Moșilor (orele 15,30; 
18; 20,30).

RĂPIREA FECIOARELOR
rulează la Munca (orele 14; 
16; 18,15; 20,30).

EU, EU, EU... ȘI CEILALȚI 
(cinemascop)

rulează la Arta (orele 9,15; 
11,30; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30).

JOCURI NESCHIMBATE
rulează la Vitan (orele 15,30; 
18; 20,30).

TOM ȘI JERRY 
rulează * '
18).

O LUME 
NEBUNA

rulează
15,30; 19).

la Rahova (orele 15,30;

NEBUNA. NEBUNA, 
(cinemascop) 
la Progresul (orele

zvonuri c-ar fi rănit și umblă cu pușca descărcată sau numai 
cu un singur cartuș).

Ora 3 noaptea. Corespondentul „Dimineții" transmite la 
această oră :

Pantelimon a scăpat. Sînt orele 3 noaptea cînd scriu corespon
dența aceasta, au trecut aproape nouă ore de la apariția lui 
Pantelimon în fața lucrătorilor din fabrică și nici o urmă nu s-a 
mai găsit. In nouă ore, Pantelimon, cu sprinteneala și energia 
lui, va fi ajuns departe și cine știe cînd le va mai fi dat jandar
milor să mai dea ochii cu dînsul !...

Cu vreo șapte ore mai devreme sosise, prin părțile locului, 
landoul în care se afla directorul prefecturii, d. Ivașcu și în
soțitorii săi. Măsurile luate sînt extrem de stricte ; nimeni nu 
trece prin lanțul de păzitori — peste 1000 de oameni — din jurul 
pădurii Mitocul lui Bălan, în care — speranțe ! — s-ar putea să 
mai fie adăpostit Pantelimon. Căpitanul Chiriac și inspectorul 
Popovici se găsesc la un. fel de punct de comandă, de unde 
dirijează mișcările subtile, ale poterelor. Toate stînele din îm-. 
prejurimi sînt păzite — și ele — de jandarmi deghizați.

Pantelimon a fost zărit — în 20 august — de două ori, cu 
desăvîrșire istovit, slab, rănit, abia putînd umbla. Se crede că 
n-a mai mîncat absolut nimic de patru zile, căci n-are de unde-și 
procura de-ale gurii, prin locurile în care e hăituit nefiind nici 
un fel de adăpost. Acum, miza autorităților este foamea lui 
Pantelimon. Sînt speranțe că, pînă a doua zi, el șe va preda. 
Deși se tot dau asigurări că e ca și neînarmat, cu pușca goală, 
toți umblă cu mare grijă. Pe de altă parte „există bănuiala 
că țăranii poterași îi dau concursul lui Pantelimon ,lăsîndu-l 
să se strecoare printre ei".

21 august. Poate cea mai neagră zi din viața lui Pantelimon. 
Sute de oameni îl pîndesc pretutindeni. în direcția în care se 
presupune doar că s-ar ascunde, se trag numaidecît focuri de 
armă. Legăturile cu exteriorul îi sînt complet tăiate. Și totuși, 
a intrat în pămînt. Cercul urmăritorilor — conform indicațiilor 
primite — s-a strîns extrem de atent în jurul locului în care 
se credea că se află. La punctul respectiv, nimic ! Ce-a devenit 
Pantelimon ? Cine-ar putea să spună ?50).

Urma lui Pantelimon s-a pierdut cu desăvîrșire după ce el 
a răzbit prin, fantasticul cerc de poterași. Capii mișcărilor de 
trupe și de potere — căpitanul Chiriac și inspectorul Popovici 
— au hotărît să se întoarcă acasă, dacă nu izbutesc — și e puțin 
probabil — să pună mina pe cel urmărit chiar în noaptea de 
21 spre 22 august. Speranța rămîne în agenții de siguranță. Ță

ranii din potere au fost desconcentrați, căci ei începuseră să fie 
nemulțumiți că sînt plimbați așa, cu de-a sila, zile întregi, fără 
mîncare, fără nimic, în timp ce recolta putrezește pe cîmp51)- 
S-au confiscat și toate armele locuitorilor de prin partea locu
lui, deoarece Pantelimon și-a lăsat arma52) în colibă (amănunt 
care contrazice datele anterioare — n.n.), dar s-a aflat că el 
— ajutat nu se știe de cine — e acum înarmat (pușca și cartușe). 
Toată lumea e convinsă că dacă nici acum n-a putut fi prins, 
cînd i Sra descoperit ascunzătoarea, nu mai rămîne altceva de 
făcut decît ca Pantelimon însuși să se predea, atunci cînd va 
socoti el de cuvință. Și pentru ca totul să nu pară o înfrîngere 
rușinoasă — deși e vorba de un singur om contra a peste o mie 
de oameni — se ordonă AMlNAREA OPERAȚIUNILOR. Pentru 
cînd ? Depinzînd de ce ? Poate că la iarnă, răzbit de frig, de 
foame, de primejdiile codrului...

în orice caz, tactica întrebuințată pînă acum se dovedește 
mai mult decît nepotrivită, și replica —plină de bun simț — a 
unui sătean oarecare, arată limpede motivul :

— Apoi, cum erau șă-1 prindă, dac-au pornit cu nunta ? Ehei, 
Pantelimon e șiret, nu-1 prind ei așa, cu tămbălăul. Păi ce-a 
făcut într-un rînd ? Ii luaseră urma niște jandarmi pe șosea. El, 
ca să scape, se dă pe lîngă niște cosași din livadă, își leapădă 
sumanul, pune mîna pe o coasă, și începe și el să cbsească. Jan
darmii au trecut pe lîngă el și s-au dus mai departe. După ce-au 
trecut, și-a luat și Pantelimon sumanul și a plecat în partea cea
laltă. De ce nu l-au spus cosașii ? De, s-or fi temut de el ! Ori 
să țină cu Pantelimon ? Or fi ținind, n-or fi ținînd, nu știu ; 
dar știu că tare li s-a scîrbit de jandarmi.

Intr-adevăr, jandarmii au făcut atîta tărăboi, au bătut în 
stînga și-n dreapta, au terorizat satele, îneît cale de-o poșta 
se afla că vin. Ei înșiși recunosc (cînd îi întrebi dacă li-e viața 
mai grea de cînd cu Pantelimon), bineînțeles, între patru ochi :

— Astea-s numai vorbe. Nu ne vine greu deloc. Mai greu 
ne e cînd sîntem la postul nostru în comună, ai mai multă aler
gătură : ba cu citații, ba cu dezertorii, ba cu tot felul de pricini. 
Pe cînd acum, numai de-ar da Dumnezeu să mai ție ! Domnul 
căpitan crede că facem ispravă mare, vorbă să fie ! Ne trimete 
să-1 prindem pe Pantelimon. Apoi noi plecăm, o luăm pe cîmp 
sau prin păduri, căutăm și noi unde-i umbra mai deasă, punem 
sumanul pe jos, ne lungim frumos • și-i tragem un pui de somn 
de ți-e mai mare dragul I Cine să ne afle ? Ba mai vine cîte-un 
țăran cu vreo găină, cu vreun caș, mai o ploscă cu rachiu. Cîte- 
odată, se mai abate și cîte o femeie și dacă nu-i arbașă și
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se-mpacă, mai facem și o lecuță de dragoste ! Seara, cînd ve
nim la raport, spunem că am făcut și am dres. Parcă poate 
cineva să ne controleze. Atîta rău, cît mai știe d. căpitan cit am 
făcut si pe unde am fost noi.

*•) „Este aproape de necrezut ca el să ji izbutit a ieși din 
cercul urmăritorilor care-l închideau ca într-un zid. Dispariția 
aceasta este inexplicabilă și autoritățile sînt foarte îngrijorate.

Dacă n-au putut pune mîna pe Pantelimon astăzi, duminică, 
apoi e slabă nădejde ca el să mai poată fi prins așa de curînd. 
Azi au putut fi ridicați, de pe la casele lor, și puși în urmărirea 
lui Pantelimon, toți țăranii din plasa Muzele, au fost concen
trați pe ziua de azi și înarmați cu topoare, ciomege, furci, coase 
etc. Mîine e însă zi de lucru, și toate . aceste potere vor fi 
desconcentrate, așa că urmărirea lui Pantelimon rămîne numai 
în sarcina jandarmilor și a poliției. Dispariția lui Pantelimon 
de sub ochii jandarmilor, — dacă el mai este în viață, este pur 
și simplu miraculoasă" (^Dimineața', 23 aug. 1911). (Sau să fi 
fost rănile sale atît de grave — n.n.).

51) „în desfășurarea pasionantă a tragediei care se petrece 
prin codrii și satele Neamțului, cei care iau parte la această 
tragedie sînt animați de tot soiul de sentimente. De-o parte 
e Pantelimon, omul fugărit cu înverșunare, care își simte su
fletul zbuciumat de ura în contra urmăritorilor lui cu haine 
orășenești sau cu chipiu de jandarm, și de fiorul mîndriei că 
pînă acum a reușit să-i îngenuncheze pe toți aceștia. De altă 
parte sînt reprezentanții autorităților, care au sufletul singerat 
de umilința și ridicolul la care i-a supus un singur om și de 
atîta vreme! Iar între aceste două părți dușmane, stau țăranii, 
porniți cu sila să pună mîna pe un om pe care nu vor să-l 
prindă, pentru care — orice s-ar spune — au cea mai vie sim 
patie" („Dimineața", 25 aug. 1911).

5I) Așadar, înainte ■ (vezi scena cu muncitorii de la ,,Mihoc“) 
fusese complet neînarmat ? Deci ipoteza că muncitorii i-au dat 
îmbrăcăminte de bunăvoie e perfect plauzibilă. Ba mai mult 
chiar: „S-au confiscat toate armele locuitorilor de prin partea 
locului. Această măsură a fost luată pentru ca Pantelimon, care 
și-a uitat arma și cartușiera în coliba unde fusese surprins de 
jandarmi, să n-aibă de la cine să-și procure arme și cartușe. 
Cu toate acestea, după cîte s-a putut afla, Pantelimon a fost 
ajutat, iar acum el e complet înarmat cu pușcă și cartușe" 
(„Dimineața", 24 aug. 1911).

(Va urma)
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Raportul Comisiei juridice 
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— prezentat de deputatul 
Traian Ionașcu —

Plenara Comitetului Central 
al P.C.R., ținută în zilele de 
5—6 octombrie 1967, a preco
nizat luarea unor importante 
măsuri pentru dezvoltarea fon
dului locativ proprietate de 
stat și a organizațiilor obștești, 
pentru îmbunătățirea întreți
nerii și administrării spațiului 
locativ, perfecționarea sistemu
lui de finanțare a construcții
lor de locuințe, precum și pen
tru sprijinirea mai intensă a 
populației în vederea construi
rii de locuințe proprietate per
sonală.

Proiectul de lege pentru dez
voltarea construcției de locu
ințe, vînzarea de locuințe din 
fondul de stat către populație 
și construirea de case proprie
tate personală, de odihnă sau 
turism — a spus în continuare 
vorbitorul —■ cuprinde un an
samblu sistematic de dispoziții 
destinate să determine spori
rea volumului construcțiilor de 
locuințe și să asigure îmbună
tățirea condițiilor de locuit ale 
populației.

Aceste prevederi se referă la 
construirea de locuințe din 
fondurile de investiții centra- 
’ zate ale statului, din fondu
rile întreprinderilor și organi
zațiilor economice de stat, ale 
organizațiilor cooperatiste și 
ale celorlalte organizații ob
ștești, precum și cu mijloacele 
proprii ale populației. Urmă
rind stimularea construcției de 
locuințe proprietate personală, 
proiectul stabilește condițiile și 
formele în care statul sprijină 
construirea de locuințe de că
tre cetățeni din mediul urban 
și de către unele categorii de 
angajați din mediul rural.

Pentru a veni în întîmpina- 
rea cererilor unor cetățeni de 
a-și cumpăra locuințe din fon
dul locativ existent al statului, 
se prevede posibilitatea de a li 
se vinde, din fondul locativ de 
stat, case mici cu un singur 
apartament sau cu un număr 
redus de apartamente, precum 
și locuințe din clădirile oricît 
de mari ar fi în care, pe lîngă 
apartamentele proprietate de 
stat, există și locuințe proprie
tate personală. Cei ce dețin a- 
ceste locuințe au drept de prio
ritate la cumpărarea lor. Sta
tul acordă cumpărătorilor cre
dite asemănătoare celor stabi
lite pentru construirea de lo
cuințe proprietate personală.

Proiectul stabilește garanții 
speciale, în vederea asigurării 
restituirii împrumuturilor a- 
cordate pentru construirea sau 
cumpărarea de locuințe pro
prietate personală.

Proiectul de lege privind ad
ministrarea fondului locativ și 
reglementarea raporturilor din 
tre proprietari și chiriași răs
punde, în primul rînd, necesi
tății de a se stabili noi forme 
de organizare a activităților le
gate de întreținerea spațiului 
locativ. In acest scop, se pre
vede înființarea de' întreprin
deri de stat, organizate pe 
principiul gestiunii economice 
proprii, subordonate comitete
lor executive ale consiliilor 
populare; se stabilesc dispo
ziții speciale privitoare la lo

cuințele construite din fondu
rile întreprinderilor și organi
zațiilor economice de stat și se 
reglementează constituirea a- 
sociațiilor de locatari.

De asemenea, proiectul cu
prinde dispoziții precise desti
nate să asigure folosirea și 
distribuirea judicioasă a lo
cuințelor proprietate de stat 
sau cooperatiste.

Dat fiind că actualul sistem 
al chiriilor nu mai corespunde 
necesităților societății noastre 
și a dus la suportarea celei mal 
mari părți a cheltuielilor de 
administrare și de întreținere a 
fondului locativ din bugetul 
statului, în proiect au fost in
troduse dispoziții care așează 
regimul chiriilor pe principii 
economice, în așa fel îneît în
casările ce se vor realiza să 
permită acoperirea integrală a 
cheltuielilor de amortizare, în
treținere și administrare a fon
dului locativ. în acest sens, 
proiectul prevede un tarif de 
bază al chiriei, unic pe întrea 
ga țară, împărțit în 5 categorii 
în funcție de salariul sau retri
buția chiriașului.

După cum este și firesc, 
crearea condițiilor economice 
necesare, pentru întreținerea și 
administrarea în bune condi
ții a fondului locativ, impune 
obligații și răspunderi sporite 
atît comitetelor executive ale 
consiliilor populare ale muni
cipiilor, sectoarelor municipiu
lui București, orașelor și co
munelor, cît și locatarilor și a- 
sociațiilor lor, ale căror sar
cini, întru ocrotirea și păstra
rea avutului obștesc, dobîn- 
desc o tot mai mare pondere.

O dispoziție deosebit de im
portantă pentru ocrotirea in
tereselor oamenilor muncii este 
cea potrivit căreia nici o per
soană nu poate fi evacuată din 
locuința, deținută în mod le
gal, decît în cazurile și condi
țiile prevăzute de lege. Tre
buie subliniat, de asemenea, 
că, în proiectul de lege, cazu
rile în care locatarii principali 
și cei ce locuiesc împreună cu 
aceștia pierd dreptul de folo
sință a suprafeței locative și 
pot fi evacuați, fără atribuirea 
altei suprafețe locative, sînt e- 
numerate limitativ și sînt 
foarte puține la număr.

Comisiile consideră echita
bilă dispoziția proiectului de 
lege potrivit căreia comitetele 
executive ale consiliilor popu
lare sînt chemate să sprijine, 
la cerere, persoanele care au 
locuințe proprietate personală, 
dar nu locuiesc în ele, să se 
poată muta în aceste locuințe. 

Ținînd seama de importanța 
acestor proiecte de legi, Comi
sia economico-financiară și 
Comisia juridică, reunite în 
mai multe ședințe comune de 
lucru au examinat cu atenție, 
atît principiile lor, cît și orga
nizarea materiei și formularea 
diferitelor articole în parte. Ca 
urmare, au făcut o serie de 
propuneri, care au fost însușite 
mai toate de inițiatorii proiec
telor de lege și încorporate în 
textele care sînt supuse apre
cierii și votului dumneavoas
tră.

Aspect din timpul lucrărilor sesiunii Marii Adunări Naționale
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LEGE
pentru dezvoltarea construcției de locuințe, 
vînzarea de locuințe din fondul de stat 
către populație și construirea de case 

proprietate personală de odihnă sau turism 
Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România 

adoptă prezenta lege

Capitolul I
Dispoziții generale

Art. 1. — Fondul de locu
ințe se dezvoltă prin: con
struirea de locuințe din fon
durile de investiții centrali
zate ale statului, din fondurile 
întreprinderilor și organizații
lor economice de stat, ale or
ganizațiilor cooperatiste și ale 
celorlalte organizații obștești, 
precum și din mijloacele pro
prii ale populației.

Art. 2. — Locuințele ce se 
construiesc din fondurile de in
vestiții centralizate ale statu
lui constituie proprietate de 
stat și vor fi închiriate popu
lației.

Art. 3. — Locuințele con
struite din fondurile întreprin
derilor și organizațiilor econo
mice de stat, în limita unei 
cote din beneficiile realizate 
peste plan, sînt proprietate de 
stat, se administrează de aces
te întreprinderi și organizații 
și vor fi închiriate angajaților 
lor.

Art. 4. — Locuințele con
struite din fondurile organi
zațiilor cooperatiste și ale ce
lorlalte organizații obștești 
constituie proprietatea acestora 
și vor fi închiriate membrilor 
lor, precum și specialiștilor an
gajați ai organizațiilor respec
tive.

Art. 5. — Locuințele cumpă
rate din fondul locativ de 
stat sau construite de către 
cetățeni cu mijloace proprii 
sau cu sprijinul statului con
stituie proprietate personală.

Art. 6. — Proprietatea perso
nală este limitată la o singură 
locuință.

Construirea sau cumpărarea 
de locuințe de către cetățeni în 
scopul revînzării sau închirie
rii este interzisă.

Dacă o persoană dobîndește 
o a doua casă, proprietarul are 
obligația să înstrăineze una din 
case, în termen de un an de 
la dobîndire.

Art. 7. — Cetățenii se pot 
constitui în asociații de coo
perare pentru construirea de 
locuințe proprietate personală. 
Pe baza aportului membrilor 
asociației și a creditelor ban
care acordate de stat, asocia
țiile de cooperare vor construi 
locuințe proprietate personală 
pentru membrii acestor aso
ciații.

Asociațiile de cooperare pen
tru construire de locuințe pro
prietate personală dobîndesc 
personalitate juridică potrivit 
dispozițiilor legale, de la data 
constituirii lor. Modul de or
ganizare și funcționare a aso
ciațiilor de cooperare se stabi
lește prin statut.

Condițiile de acordare a cre
ditelor bancare, aportul mem
brilor asociației și statutul tip 
al asociațiilor de cooperare se 
stabilesc prin hotărîre a Con
siliului de Miniștri.

Capitolul II
Construirea de locuințe pro
prietate personală cu sprijinul 

statului
Art. 8. — Statul sprijină con

struirea de locuințe proprietate

personală prin acordarea de 
credite pe termen lung, atri
buirea de terenuri în folosință 
veșnică, asigurarea de mate
riale, precum și prin proiectare 
și execuție.

Pentru a se crea condițiile 
necesare construirii de locu
ințe, în proiectele de sistema
tizare ale localităților se vor 
stabili zone în care se vor pu
tea construi locuințe proprie
tate personală.

Art. 9. — Cetățenii domici- 
liați în orașe pot să-și con
struiască, în orașul în care do
miciliază, o locuință proprie
tate personală pentru ei și fa
miliile lor, cu mijloace proprii 
și cu sprijinul statului.

Art. 10. — Locuințele pro
prietate personală construite 
cu sprijinul statului se proiec
tează și se execută prin organi
zații de stat sau cooperatiste 
pe bază de contracte încheiate 
la prețuri ferme de deviz, sau 
se proiectează și se execută de 
către beneficiar în regie pro
prie.

Art. 11. — Prețul locuinței 
care se construiește prin orga
nizațiile de stat sau coopera
tiste se stabilește pe baza pre
țului de deviz pe obiect, în 
oare se include și costul ra
cordurilor și al branșamente
lor ; materialele. vor fi calcu
late la prețurile cu ridicata ale 
întreprinderii, iar manopera — 
pe baza reglementărilor în vi
goare.

In prețul locuinței se includ, 
după caz, costul proiectării, 
beneficiul organizației de con
strucții și comisionul organi
zației care încheie contractul 
de construcții cu beneficiarul 
locuinței.

Art. 12. — Pentru nepreda- 
rea locuinței în termenul sta
bilit prin contract, organiza
ția cu care s-a încheiat con
tractul pentru construirea de 
locuințe proprietate personală 
va plăti beneficiarului penali
tăți de întîrziere.

Art. 13. — Statul acordă cre
dit bancar cetățenilor care au 
încheiat contracte pentru con
struirea de locuințe proprie
tate personală, pentru dife
rența dintre prețul de deviz 
prevăzut în contract și avan
sul depus de beneficiar.

Pentru obținerea creditului, 
la încheierea contractelor de 
construire de locuințe proprie
tate personală cu organizațiile 
de stat sau cu organizații coo
peratiste, beneficiarul trebuie 
să aibă depusă la Casa de Eco
nomii și Consemnațiuni, în 
scopul construirii de locuințe, 
o sumă de bani reprezentînd 
cel puțin avansul minim din 
prețul de deviz prevăzut in 
contract.

Art. 14. — Avansul minim și 
durata maximă de rambursare 
a creditului bancar se stabilesc 
pentru angajați, în funcție de 
salariul tarifar lunar, iar pen
tru celelalte categorii de cetă
țeni, în funcție de venitul me
diu brut lunar, la data încheie
rii contractului, după cum ur
mează ;

Ca
te

go
ria 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 ani
II 1 501 — 2 000 lei 25% 20 ani

III peste 2 000 lei 30 % 15 ani

Art. 15. — Cetățenii ale că
ror locuințe proprietate per
sonală se demolează pentru 
noi construcții sau sistemati
zări, dacă vor să constru
iască, vor depune drept a- 
vans întreaga sumă primită 
ca despăgubire.

Dacă suma primită ca des
păgubire este mai mică decît 
avansul minim prevăzut la art. 
14, această sumă se consideră 
avans. în acest caz creditul se 
acordă numai pentru construi
rea unei locuințe strict nece
sară pentru cel căruia i s-a 
demolat locuința, precum și 
pentru familia sa.

Art. 16. — Cetățenii care, 
la încheierea contractului, 
plătesc integral prețul locuin
ței, beneficiază de o bonifi
cație.

Art. 17. — Creditele pentru 
construcții de locuințe pro
prietate personală se acordă 1

în funcție de vechimea avan
sului depus la Casa de Eco
nomii și Consemnațiuni. La 
vechime egală se aplică ur
mătoarea ordine de prioritate ! 
specialiștii transferați din alte 
localități în interes de servi
ciu, cu aprobarea Consiliului 
de Miniștri ; persoanele care 
au familii cu mulți copii și 
condiții grele de locuit; cei 
care depun un avans mai 
mare ; cei care aduc un aport 
deosebit în producție ; cei care 
au vechime mare în între
prindere.

Locatarii evacuați pentru 
demolări, care solicită con
struirea unei locuințe proprie
tate personală pe bază de cre
dit, au prioritate față de ori
care alt - solicitant. Pînă la 
primirea în folosință a locuin
ței proprietate personală, lo
catarilor evacuați li se asigură, 
în mod provizoriu, locuință 
din fondul locativ de stat.

Art. 18. — Prioritatea la 
acordarea creditelor se stabi
lește, potrivit criteriilor pre
văzute la art. 17, de către 
comisii constituite de comite
tele executive ale consiliilor 
populare.

Comisiile vor stabili lista 
solicitanților în ordinea de 
prioritate și o vor afișa la 
sediul organizațiilor care în
cheie contractele pentru con
struirea de locuințe cu cetă
țenii.

Cei interesați pot face con
testații asupra ordinii de 
prioritate stabilite, în termen 
de 15 zile de la afișarea listei, 
la comitetul executiv al con
siliului popular competent, 
care le va soluționa în termen 
de maximum 30 zile de la 
înregistrare.

Art. 19. — în cazurile cînd 
beneficiarul de credit solicită 
executarea unor locuințe cu 
confort mai ridicat și în con
diții diferite de dotare sau 
finisaj față de tipul de lo
cuințe ce se execută din fon
durile de investiții centralizate 
ale statului, costul suplimen
tar necesitat de aceste lucrări, 
inclusiv garajele sau anexele 
gospodărești din afara clădirii 
de locuit, se evidențiază se
parat în deviz și se plătesc 
integral de beneficiar la data 
încheierii contractului.

Art. 20. — Cetățenii domlci- 
liați în orașe, care își con
struiesc locuințe proprietate 
personală în regie proprie, pot 
obține credite în acest scop 
în sumă de cel mult 20 000 
lei, rambursabile într-o pe
rioadă de 15—25 ani, în func
ție de salariul tarifar sau ve
nitul mediu brut lunar al so
licitantului, potrivit prevede
rilor art. 14. Creditele se acor
dă cu condiția ca beneficiarul 
să facă dovada că are posibi
lități materiale pentru reali
zarea construcției.

Banca va elibera creditul în 
mod treptat, pe măsura exe
cutării construcției.

în cazul in care beneficia
rul creditului va utiliza în 
alte scopuri sumele primite, 
banca va retrage creditul a- 
cordat și va urmări recupera
rea sumelor eliberate, precum 
și o dobîndă anuală de 12 la 
sută calculată la întreaga 
sumă eliberată de bancă.

Art. 21. — Angajații din 
mediul rural, în special ca
drele didactice .medicii, spe
cialiștii din stațiuni de mașini 
și tractoare, întreprinderi a- 
gricole de stat și cooperative 
agricole de producție, care nu 
au o locuință proprie în co
munele în care își au locul de 
muncă, pot beneficia de un 
credit de pînă la 15 000 lei pe 
termen de 10—15 ani, pentru 
a-și construi locuință proprie
tate personală în acea co
mună.

Art. 22. — Angajații care au 
locul de muncă în orașe mari 
și domiciliază în comune din 
jurul acestora vor fi spriji
niți să-și construiască locuin
ță proprietate personală în 
comuna în care domiciliază, 
dacă nu au locuință proprie, 
în acest scop, ei pot benefi
cia de un credit de pînă la 
15 000 lei pe termen de 10—15 
ani.

Angajații prevăzuți la ali
neatul precedent nu-și pot 
construi locuințe proprietate 
personală în orașele mari, unde 
au locul de muncă.

Consiliul de Miniștri va sta
bili orașele mari, zonele din 
jurul acestora și condițiile în 
care se aplică prevederile pre
zentului articol.

Art. 23. — Prevederile art. 
10—12 se aplică, după caz, și 
angajaților care își construiesc 
locuințe proprietate personală 
in mediul rural.

Capitolul III
Vînzarea de locuințe proprie
tate de stat către populație

Art. 24. — Comitetele exe
cutive ale consiliilor popu
lare municipale, orășenești și 
comunale pot vinde cetățeni
lor, din fondul locativ de stat, 
case mici cu un singur apar
tament sau cu un număr re
dus de apartamente, precum 
și locuințe din clădirile în 
care există și locuințe proprie
tate personală.

Odată cu vînzarea locuin
țelor vor fi vîndute și depen
dințele, camerele de serviciu, 
garajele și anexele gospodă
rești aferente, dacă n-au fost 
transformate pentru altă des
tinație.

Art. 25 — Vînzarea locuin- I

țelor se va face eșalonat, pe 
baza listelor ce se vor întocmi 
de comitetele executive ale 
consiliilor populare munici
pale, orășenești și comunale, 
astfel ca vînzarea să înceapă 
cel mai tîrziu în termen de 
6 luni de la data prezentei 
legi.

Listele locuințelor ce se pun 
în vînzare vor fi afișate, indi- 
cîndu-se și prețul lor.

La prețurile stabilite, cei 
interesați pot face contestații 
la comitetele executive ale 
consiliilor populare compe
tente.

Art. 26. — Evaluarea clădi
rilor de locuit destinate vîn- 
zării către cetățeni se face de 
comisii stabilite de comitetele 
executive ale consiliilor popu
lare, compuse din specialiști 
delegați ai organelor locale 
competente, completate cu 
cetățeni cu prestigiu și auto
ritate, domiciliați în cartierul 
în care se află clădirile puse 
în vînzare.

Art. 27. — Cetățenii care 
dețin cu chirie locuințe din 
fondul locativ de stat destinate 
vînzării au prioritate la cum
părarea acestor locuințe.

în cazul în care un aparta
ment este ocupat de mai mulți 
chiriași, prioritatea la cumpă
rarea acestui apartament se 
acordă în funcție de numărul 
copiilor, mărimea suprafeței 
locative ocupate, vechimea în 
locuință.

Art. 28. — Dacă chiriașul 
care deține locuința destinată 
vînzării nu-și exercită dreptul 
de prioritate, locuința poate fi 
vîndută altor cetățeni care 
domiciliază în localitatea res
pectivă, în următoarea ordine 
de preferință : celor care oferă 
inițial întregul preț al locuin
ței ; celor care oferă un avans 
inițial mai mare; celor care 
se angajează să restituie cre
ditul într-un termen mai scurt. 
La condiții egale sînt prefe
rați cei care au un număr mai 
mare de copii.

Dispozițiile alineatului pre
cedent se aplică și în cazul 
locuințelor ocupate în comun 
de mai mulți chiriași, dacă 
aceștia nu și-au exercitat drep
tul de prioritate.

Art. 29.— Comitetele execu
tive ale consiliilor populare vor 
sprijini cetățenii care au cum
părat locuințe proprietate per
sonală în condițiile prezentei 
legi, dar nu locuiesc în ele, 
să se mute în aceste locuințe. 
In acest scop, vor repartiza 
chiriașilor care dețin locuințele 
cumpărate, fie locuințele ofe
rite în schimb de cumpărători, 
fie alte locuințe din fondul lo
cativ de stat, cu respectarea 
dispozițiilor legale privind nor
marea locuințelor.

Chiriașii care urmează să eli
bereze locuința potrivit alinea
tului precedent, dar au con
tractat construirea sau cumpă
rarea unei locuințe în condi
țiile prezentei legi, precum și 
cei care urmează să se mute 
în locuința proprietate perso
nală deținută cu chirie de alte 
persoane, vor preda locuința pe 
care o dețin, la’ mutarea lor 
în locuința construită, respec
tiv cumpărată sau eliberată de 
chiriași.

Locuința eliberată se va 
preda întreprinderii care ad
ministrează fondul locativ.

Art. 30.— La încheierea con
tractului de vînzare-cumpăra- 
re solicitanții trebuie să plă
tească cel puțin avansul mi
nim.

Statul acordă credit bancar 
pentru acoperirea diferenței 
dintre avans și prețul de vîn
zare.

Avansul minim și durata de 
rambursare a creditului se sta
bilesc potrivit dispozițiilor art. 
14 și 15. Prin hotărîre a Con
siliului de Miniștri se va sta
bili modalitatea în care, în 
mod excepțional, se poate re
duce avansul minim pentru 
unii chiriași qare cumpără lo
cuința pe care o dețin.

Dispozițiile art. 16 se aplică 
și în cazul vînzării locuințelor 
din fondul locativ de stat.

Capitolul IV
Construirea cu sprijinul sta

tului, de case proprietate 
personală de odihnă sau turism

Art. 31.— Cetățenii, indife
rent de localitatea de domici
liu, pot să-și construiască cu 
mijloace proprii, cu sprijinul 
statului, o singură casă de o- 
dihnă sau turism proprietate 
personală pentru ei și familiile 
lor.

Cetățenii pot avea, în afară 
de locuința proprietate perso
nală, o singură casă de odihnă 
sau turism proprietate perso
nală.

Statul sprijină construirea 
caselor de odihnă sau turism 
prin atribuirea de terenuri în 
folosință veșnică, precum și 
prin proiectarea și execuția 
construcțiilor și repartizarea 
materialelor de construcție.

Art. 32.— Casele de odihnă 
sau turism proprietate perso
nală se pot construi individual 
sau în cooperare, în localități 
balneoclimaterice la munte sau 
la mare, precum și în alte 
locuri turistice.

Art. 33.— Cetățenii vor pu
tea să proiecteze și să execute 
casele de odihnă sau turism 
proprietate personală în regie 
proprie, sau vor putea încheia 
contracte pentru proiectarea și 
executarea acestor case cu or
ganizații socialiste de stat sau 
cooperatiste.

Art. 34.— Casele de odihnă 
sau turism construite în con
dițiile prezentei legi sînt ex
ceptate de la regimul de nor
mare și repartizare a spa
țiului locativ.

Capitolul V
Alte măsuri privind construi
rea și cumpărarea de locuințe, 
precum și construirea de case 

de odihnă sau turism

Art. 35.— Comitetele execu
tive ale consiliilor populare 
municipale, orășenești și co
munale vor atribui, pentru 
construirea de locuințe ori de 
case de odihnă sau turism, 
celor care nu au terenuri pro
prietate personală, terenuri în 
folosință veșnică, cu plata unei 
taxe anuale.

în cazul în care mai multi 
beneficiari solicită atribuirea 
unui teren pentru construirea 
unei clădiri ori. a unei case 
de odihnă sau turism cu mai 
multe apartamente, terenul va 
fi atribuit în folosință veșnică 
comună, iar taxa va fi supor
tată de fiecare beneficiar, pro
porțional cu suprafața con
struită a locuinței ori a casei 
de odihnă sau turism.

Dispozițiile alineatelor pre
cedente se aplică și în cazul 
vînzării de locuințe proprietate 
de stat către populație.

Art. 36.—- Dreptul de pro
prietate asupra locuințelor, a 
caselor de odihnă sau turism 
ori. a suprafețelor locative con
struite cu altă destinație decît 
aceea de locuință, situate în 
aceeași clădire, dar aparți- 
nînd unor proprietari diferiți, 
implică și dreptul de proprie
tate comună sau, după caz, 
dreptul de folosință veșnică 
comună, al acestora asupra te
renului aferent, asupra spa
țiilor auxiliare, dotărilor și uti
lităților comune, precum și a- 
supra tuturor bunurilor acce
sorii care, prin natura lor, sînt 
afectate folosirii în comun a 
clădirii.

Dreptul de proprietate co
mună sau, după caz, dreptul 
de folosință veșnică comună 
nu poate fi transmis decît 
o dată cu dreptul de proprie
tate personală.

Art. 37.— Dispozițiile legale 
privind ieșirea din indiviziune 
nu se aplică dreptului de pro
prietate comună și nici dreptu
lui de folosință veșnică co
mună, prevăzute în art. 35 
și 36.

Art. 38.— Comitetele execu
tive ale consiliilor populare 
municipale, orășenești și co
munale sînt obligate a stabili 
în perimetrul construibil al o- 
rașelor și în vatra satelor zone 
distincte pentru construirea de 
vile șl de locuințe familiale. 

Comitetele executive ale con
siliilor populare județene și al 
municipiului București vor 
stabili localitățile și zonele 
din cadrul acestor localități în 
care se pot construi case de 
odihnă sau turism.

Art. 39.— Locuințele pro
prietate personală sînt excep
tate de la regimul de normare 
și repartizare a spațiului loca
tiv, dacă sînt locuite de pro
prietar și familia sa.

Sînt scutite de impozitul pe 
clădiri, pe timp de 10 ani de 
la data dobîndirii lor, locuin
țele cumpărate în condițiile 
prezentei legi și cele construite 
cu sprijinul statului.

Art. 40.— Banca poate acor
da un singur credit pentru 
dobindirea unei locuințe, în 
condițiile prezentei legi.

Art. 41.— Pentru împrumu
turile acordate în condițiile 
prezentei legi se va percepe, 
in mod diferențiat, o dobîndă 
anuală de 1,5-3 la sută în 
funcție de salariul tarifar lu
nar sau de venitul mediu brut 
lunar prevăzut în art. 14. Do- 
bînda se va calcula de la data 
prevăzută în contractul de îm
prumut pentru preluarea lo
cuinței de către beneficiar, 

împrumuturile se restituie în 
rate lunare egale. Ratele și do- 
binzile aferente se rețin, în ca
zul angajaților, de către orga
nizațiile cu care au încheiat 
contractul de muncă. Ceilalți 
beneficiari vor restitui ratele 
și dobînzile aferente potrivit 
clauzelor prevăzute în contrac- 
tul de împrumut.

In caz de neplată la sca
dență a 6 rate sau a contra
valorii a 6 rate, banca va pu
tea cere executarea silită asu- 
Pra„ locuinței și evacuarea de
ținătorului acesteia.

Art. 42.— împrumutul va fi 
garantat prin constituirea unei 
ipoteci asupra locuinței dobîn- 
dite in condițiile prezentei legi.

înscrierea ipotecii se va dis
pune pe baza înscrisului con
statator al contractului de îm
prumut. la cererea băncii.

Pînă la rambursarea inte
grală a creditului, locuința do- 
bîndită în condițiile prezentei 
legi nu poate fi înstrăinată, 
demolată sau restructurată, 
decît cu autorizarea prealabilă 
a băncii.

Art. 43. — în caz de suc
cesiune sau de înstrăinare a 
locuinței ori a casei de odihnă 
sau turism, se transmit asupra 
dobînditorului toate drepturile 
și obligațiile rezultate, după 
caz. din contractul de împru
mut, precum și din contractul 
pentru construire sau din con
tractul de vînzare-cumpărare.

Odată cu transmiterea drep
tului de proprietate se trans
mite și dreptul de folosință 
veșnică asupra terenului, în 
cazul cînd acesta a fost atri
buit de către comitetele exe
cutive ale consiliilor populare 
potrivit legii.

Art. 44. — Contractul pentru 
construire împreună cu proce- 
sul-verbal de predare-preluare 
constituie titlul de proprietate 
pentru locuințele ori casele de 
odihnă sau turism construite 
în condițiile prezentei legi.

In cazul construirii locuinței 
cil credit de Ia stat, în regie 
proprie, titlul de proprietate îl 
constituie contractul de împr.n 
mut.

în toate cazurile, decizia de 
atribuire a terenului constituie 
titlul pentru dreptul de folo
sință veșnică — individuală 
sau comună— asupra terenu
lui.

Art. 45. — Titlurile de pro
prietate prevăzute în articolul 
precedent, contractele de vîn- 
zare-cumpărare a locuințelor- 
din fondul locativ de stat, de
ciziile de atribuire a terenuri
lor în folosință veșnică, con
tractul de împrumut și Ipote
cile constituite asupra imobile
lor se înscriu în registrele de 
transcripțiuni imobiliare. In 
localitățile cu regim de carte 
funciară se va face înscrierea, 
după caz, a dreptului de folo
sință veșnică asupra terenului, 
a dreptului de proprietate asu
pra locuinței ori a casei de o- 
dihnă sau turism, a ipotecilor 
constituite, precum și notarea 
contractului de împrumut.

Contractele pentru construi
rea de locuințe ori pentru ca
sele de odihnă sau turism pro
prietate personală, contractele 
de vînzare-cumpărare a locu- 

’ințelor din fondul locativ de 
stat, eliberarea autorizațiilor 
de construcție, operațiile de 
publicitate imobiliară, precum 
și contractele de împrumut și 
operațiile de înscriere a ipote
cii, sînt scutite de orice taxe.

Art. 46. — Contractul de îm
prumut, contractul de construi
re, precum și contractul de 
vînzare-cumpărare încheiate 
în condițiile prezentei legi au 
valoare de înscrisuri autentice 
și constituie titluri executorii.

Art. 47. — In cazul în eare 
construirea locuinței și casei 
de odihnă sau turism prevă
zute în prezenta lege se pro
iectează și se execută în regie 
proprie, pe teren proprietate 
de stat atribuit în folosință 
veșnică, beneficiarul va semna 
un angajament, autentificat de 
Notariatul de Stat, prin care 
se obligă să execute integral 
construcția în termenul prevă
zut în decizia de atribuire a 
terenului.

Dacă obligația astfel asuma
tă nu a fost respectată, deci
zia de atribuire a terenului va 
putea fi revocată ; în baza de
ciziei de revocare, instanța ju
decătorească va dispune, după 
caz, radierea înscrierii sau no
tării prevăzute în art. 45.

în cazul revocării deciziei de 
atribuire a terenului, fostul 
beneficiar poate vinde con
strucția neterminată, în ter
menul stabilit de comitetul > 
executiv al consiliului popular, 
unei persoane care se angajea
ză să continue .construcția și 
căreia i se atribuie terenul în 
condițiile prezentei legi.

Dacă construcția nu a fost 
vîndută în condițiile alineatu
lui precedent, proprietarul va 
elibera terenul în termenul 
stabilit de comitetul executiv 
al consiliului popular.

Art. 48. — Cei care vor exe
cuta construcții fără autoriza
ție de construcție vor fi sanc
ționați potrivit legii, iar con
strucția va fi demolată.

Capitolul VI
Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 49. — Deciziile în baza 
cărora s-au atribuit cetățenilor 
terenuri pentru construirea de 
locuințe în temeiul Decretului 
nr. 493 din 10 decembrie 1954 
pot fi revocate dacă locuințele 
pentru care au fost atribuite 
acele terenuri n-au fost con
struite.

Art. 50. — Pentru terenurile 
proprietate de stat pe care 
s-au construit locuințe proprie
tate personală și care au fost 
atribuite fără îndeplinirea for
melor prevăzute de Decretul 
nr. 493 din 10 decembrie 1954, 
comitetele executive ale con
siliilor populare ale municipii
lor, orașelor și comunelor vor 
emite decizii de atribuire în 
folosință veșnică în condițiile 
art. 35, dacă sînt îndeplinite 
prevederile Decretului nr. 144 
din 29 martie 1958.

Art. 51. — Comitetele exe
cutive ale consiliilor populare 
municipale, orășenești și co
munale vor identifica tere-

(Cont’nvore în peg. 4 n)
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nurile din perimetrul construi
tul al orașelor sau din vatra 
satelor, care pot fi folosite 
pentru construirea de locuințe 
ori case de odihnă sau turism.

Ministerele și celelalte orga
ne centrale ale administrației 
de stat vor transmite aceste te
renuri comitetelor executive 
ale consiliilor populare, la ce
rerea acestora, dacă nu le sînt 
necesare pentru extinderea ac
tivității ori pentru construirea 
de locuințe sau clădiri social- 
culturale.

Art. 52. — Persoanele care 
și-au vîndut locuința începînd

privind administrarea fondului locativ 
și reglementarea raporturilor 
dintre proprietari și chiriași

Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România 
adoptă prezenta lege

Capitolul I
Dispoziții generale

Art 1. — Fondul locativ de 
stat cu destinația de locuință 
se administrează de către în
treprinderi organizate pe 
principiul gestiunii economi
ce proprii, subordonate co
mitetelor executive ale consi
liilor populare.

Repartizarea fondului loca
tiv de stat cu destinația de 
locuință se face de către co
mitetele executive ale consi
liilor populare ale municipii
lor. sectoarelor municipiului 
București, orașelor și comu
nelor.

Fondul locativ de stat con
struit din fondurile proprii 
ale întreprinderilor și organi
zațiilor economice de stat se 
administrează și se reparti
zează de către acestea.

Art. 2. — Suprafața locatî- 
vă cu destinația de locuință 
cuprinde suprafața locuibilă 
și dependințele.

Prin suprafață locuibilă se 
înțelege suprafața camerelor 
care, determinate ca atare 
prin construcția lor, servesc 
pentru locuit, inclusiv holuri
le și camerele de trecere.

Prin dependințe se înțeleg 
încăperile care deservesc su
prafața locuibilă, și anume i 
vestibulul, antreul, tinda, ve
randa, culoarul, bucătăria, 
chicineta, oficiul, cămara, ca
mera de baie, closetul, spălă
toria, uscătoria, pivnița, boxa 
la «subsol, magazia din zid, 
precum și log ia și terasa a- 
coperită.

Art. 3. — Prin locuință, în 
sensul prezentei legi, se înțe
lege suprafața locuibilă com
pusă din una sau mai multe 
camere, care pot avea depen
dințe, și determinată ca atare 
prin ordinul de repartizare 
și prin contractul de închi
riere.

Apartamentul cuprinde una 
sau mai multe locuințe for
năind o unitate locativă de si
ne stătătoare, determinată ca 
atare prin construcția sa.

Locuințele din același apar
tament pot avea holuri, ca
mere de trecere și dependin
țe comune.

Prin cameră separată se în
țelege acea încăpere care nu 
servește de trecere pentru lo
catari, pentru intrare sau ieși
re ori pentru folosirea depen
dințelor.

Art. 4. — Suprafața locati
vă cu altă destinație decît 
aceea de locuință cuprinde 
suprafața locativă necesară 
desfășurării activității econo
mice, social-cultural e, admi
nistrative sau obștești și de
pendințele aferente.

Art. 5. — Locatar principal 
este persoana fizică sau juri
dică titulară a contractului 
de închiriere. Proprietarul care 
locuiește în apartamentul său 
este asimilat cu locatarul 
principal.

Capitolul II
Normarea și repartizarea 

locuințelor din fondul locativ 
de stat

Art. 6. — Norma locativă 
pentru locuințele din fondul 
locativ de stat este de 8 mp 
suprafață locuibilă pentru fie
care persoană.

Camera care depășește nor
ma locativă se repartizează 
de preferință pentru a fi folo
sită de soți sau soți cu copii, 
pînă la vîrsta de 7 ani, indi 
ferent de sex.

Art. 7. — Suprafața locui
bilă care depășește norma lo
cativă constituie suprafața 
excedentară.

Suprafața excedentară com
pusă din una sau mai multe 
camere separate constituie 
suprafața disponibilă și poate 
fi repartizată.

Suprafețele disponibile din 
apartamentele cu mai multe 

cu anul 1967 nu vor beneficia 
de credite.

Art. 53. — Comitetul pentru 
Problemele Administrației Lo
cale, Comitetul de Stat al Pla
nificării, Ministerul Finanțelor 
și Comitetul de Stat pentru 
Construcții, Arhitectură și Sis
tematizare vor prezenta spre 
aprobare Consiliului de Miniș
tri. în termen de 30 de zile de 
la data prezentei legi, propu
neri privind normele de eva
luare a locuințelor ce se pun 
in vînzare.

Art. 54. — Normele cu pri
vire la beneficiul și comisio
nul ce se includ în prețul locu
ințelor construite, penalitățile

LE

locuințe pot fi repartizate 
persoanelor îndreptățite la 
extindere sau, după caz, per
soanelor indicate de locatarii 
principali.

Au dreptul la o suprafață ex
cedentară nerepartizabilă, cu 
majorarea corespunzătoare a 
chiriei potrivit prevederilor 
prezentei . legi, categoriile de 
persoane stabilite prin hotă
rîre a Consiliului de Miniștri.

Art. 8. — Repartizarea su
prafeței locative din fondul 
locativ de stat aflate în admi
nistrarea întreprinderilor de 
r+at prevăzute la articolul 1 
u.ineatul 1 se face de către 
comitetele executive ale con
siliilor populare, ținîndu-se 
seama de condițiile de locuit, 
situația familială, vechimea și 
aportul în producție, dîndu-se 
prioritate muncitorilor califi
cați, specialiștilor, familiilor 
cu mulți copii.

Locuințele construite din 
fondurile de investiții centrali
zate și destinate prin planul 
de stat ministerelor, altor or
gane centrale sau organizații
lor subordonate acestora, no
minalizate pe noile obiective 
mai importante, se repartizea
ză numai angajaților indicați 
nominal de organizațiile bene
ficiare ale acestor locuințe. 
Contractul de închiriere pen
tru aceste locuințe este acce
soriu al contractului de 
muncă.

Art. 9. — Suprafața curților 
și grădinilor aferente clădiri
lor va fi repartizată odată cu 
suprafața locativă, în exclusi
vitate sau, după caz ,în folosin
ță comună, și trecută în ordi
nul de repartizare.

Art. 10. — Atribuirea de lo
cuințe în orașele mari se poate 
face numai persoanelor și fa
miliilor care domiciliază în o- 
rașul respectiv.

Prin hotărîre a Consiliului 
de Miniștri se stabilesc orașe
le mari în înțelesul aliniatului 
precedent, numărul persoane
lor ce pot fi aduse din alte lo
calități în aceste orașe prin 
angajare, inclusiv absolvenții 
repartizați în producție sau 
prin transferare și normele 
privind aceste angajări sau 
transferări.

Art. 11. — Locuința repar
tizată poate fi ocupată numai 
după încheierea contractului 
de închiriere.

Art. 12. — Ordinul de repar- 
zare va putea fi revocat pînă la 
încheierea • contractului de în
chiriere sau, cînd a fost emis 
cu încălcarea dispozițiilor le
gale. anulat.

Art. 13. — Locuința din fon
dul locativ de stat se atribuie 
în folosința titularului ordinu
lui de repartizare și membri
lor familiei sale, care vor fi 
prevăzuți nominal în ordinul 
de repartizare.

Fac parte din familie. în 
înțelesul aliniatului precedent, 
soții și copiii, precum și părin
ții soților întreținuți de aceș
tia.

Capitolul III 
închirierea locuințelor din 

fondul locativ de stat.
Art. 14. —Contractul de în

chiriere pentru locuințele din 
fondul locativ de stat se în
cheie în formă scrisă cu titu
larul ordinului de repartizare.

Contractul de închiriere pen
tru suprafețele locative cu 
destinația de locuință din fon
dul locativ de stat are valoare 
de înscris autentic și constituie 
titlu executoriu.

Art. 15. — Locatarul prin
cipal are dreptul să subînchi- 
rieze o parte din suprafața lo
cativă a locuinței, dacă aceasta 
nu constituie suprafață dispo
nibilă.

Subînchirierea se poate face 
numai persoanelor care au 
domiciliu sau viza de flotant 
în localitatea respectivă.

Art. 16. — Persoanele care 
se mută definitiv în a1+ă lo
calitate își păstrează dreptul 

de întîrziere pentru nepreda- 
rea în termen a acestor locuin
țe, bonificația pentru plata in
tegrală a prețului la contracta
rea locuințelor, criteriile de 
vînzare a locuințelor proprie
tate de stat, stabilirea compu
nerii comisiilor prevăzute la 
art. 18. termenul și condițiile 
de exercitare a dreptului de 
prioritate prevăzut de art. 27, 
stabilirea în mod diferențiat a 
dobînzilor la împrumuturile 
acordate, taxa anuală pentru 
terenurile atribuite în folosință 
veșnică, precum și orice alte 
norme de aplicare a prezentei 
legi, se stabilesc prin hotărîre 
a Consiliului de Miniștri.

de folosință asupra locuinței 
ce dețin, cel mult 6 luni de 
la data mutării.

Art. 17. — Personalul cas
nic și cel de deservire al clă
dirilor cu mai multe aparta
mente. care dețin suprafața 
locativă ca accesoriu al con
tractului de muncă, pierd 
dreptul de folosință a acestei 
suprafețe odată cu încetarea 
contractului de muncă, fără 
a li se atribui altă suprafață 
locativă.

Art. 18 — Nici o persoană 
nu poate fi evacuată din lo
cuința deținută în mod legal 
decît în cazurile și în condiții
le prevăzute de lege.

Art. 19. — în caz de divorț, 
dacă soții nu au convenit alt
fel beneficiul contractului pri
vitor la locuință folosește so
țului căruia i s-au dat în în
grijire copiii iar în cazul cînd 
nu sînt copii, soțului care a 
obțin ut divorțul.

în toate celelalte situații 
instanța care pronunță divor
țul va hotărî care dintre soți 
va avea beneficiul contractu
lui privitor la locuință.

Art. 20. — Persoanele care 
ocupă fără contract de închi
riere o suprafață locativă din 
fondul locativ aflat în admi
nistrarea întreprinderilor de 
stat prevăzute în articolul 1 
alineatul 1 vor fi evacuate, 
fără atribuirea altei suprafețe 
locative, pe baza deciziei co
mitetelor executive ale consi
liilor populare ale municipii
lor, sectoarelor municipiului 
București, orașelor și comune
lor.

Evacuarea se face de către 
întreprinderile care au în ad
ministrare fondul locativ de 
stat prevăzut în alineatul pre
cedent, iar în caz de opunere, 
evacuarea se face împreună cu 
organele de miliție.

Art. 21 — Locatarii princi
pali și cei ce locuiesc împreu
nă cu aceștia pierd dreptul de 
folosință a suprafeței locative 
și vor fi evacuați fără atribu
irea alte suprafețe locative. în 
următoarele cazuri :

a) dacă pricinuiesc însem
nate stricăciuni locuinței, clă
dirii în care aceasta este situa
tă, instalațiilor și accesoriilor 
acestora, precum și oricăror

Tariful de bază în funcție de salariul 
tarifar sau pensia chiriașului

Categoria suprafețelor
pînă 801— 1101— 1301— peste
la 800 1100 1300 1600 1600

lei lei lei lei lei

— La suprafața locui
bilă (lei/mp) 1,80

— La suprafața depen-
2,20 2,40 2,50 2,70

dințelor (bucătărie, 
chicinetă, baie, că
mară, vestibul, an
treu, tindă, verandă, 
culoar, debara, ofi
ciu) (lei/mp) 0,72 0,88 1,00 1,00 1,00

— La suprafața terase-
lor acoperite, boxe
lor în subsol și al-
tor dependințe în 
folosință exclusivă
(lei/mp) 0,36 0.44 0,50 0,50 0,50

Art. 26 — Pentru chiriașii 
care nu sînt angajați sau pen
sionari se aplică tariful prevă
zut pentru angajații cu peste 
1.600 lei salariu, cu excepția 
acelora care primesc ajutor so
cial, cărora li se aplică tari
ful de bază prevăzut pentru 
cei cu salariu sau pensie pînă 
la 800 lei lunar.

Membrii cooperativelor meș
teșugărești sînt asimilați cu 
angajații, luîndu-se ca bază de 
calcul retribuția tarifară a ca
tegoriei de încadrare.

Art. 27. — Persoanele inca
pabile de muncă din cauza 
bătrîneții sau bolii și lipsite 
de mijloace, precum și stu
denții fără alte venituri decît 
cele provenite din bursă, care 
locuiesc singuri, plătesc chiria 
calculată la tariful de bază 
prevăzut pentru salariul tarifar

Art. 55. — Decretul nr. 445 
din 25 mai 1966 privind spri
jinirea de către stat a cetățe
nilor de la orașe în construirea 
de locuințe proprietate perso
nală, Decretul nr. 713 din 21 
iulie 1967 privind construirea 
de către cetățeni, cu sprijinul 
statului, de case proprietate 
personală — de odihnă sau tu
rism — în localități balneo
climaterice și în alte locuri tu
ristice, precum Și orice alte 
dispoziții contrare prezentei 
legi, se abrogă.

Contractele sau alte acte în
cheiate în baza Decretelor nr. 
445/1966 și nr. 713/1967 rămîn 
valabile.

, alte bunuri aferente lor, sau 
dacă înstrăinează fără drept 
părți ale acestora ;

b) dacă prin comportarea 
lor fac imposibilă conviețuirea 
pentru alți locatari din același 
apartament sau clădire, ori 
împiedică folosirea normală a 
locuinței de către alți locatari;

c) dacă locuința a fost, obți
nută ca urcare a săvîrșirii 
infracțiunii de filodormă sau 
a altor infracțiuni;

d) dacă nu plătesc timp de 
3. luni consecutiv chiria sau 
cota-parte a cheltuielilor ce le 
revin potrivit dispozițiilor le
gale. Dacă în cursul procesului 
de evacuare se plătește suma 
datorată, instanța va putea 
respinge cererea, obligînd pe 
pîrît la plata cheltuielilor de 
judecată. Instanța va admite 
totuși cererea de evacuare da
că împotriva locatarului s-a 
pronunțat anterior o hotărîre 
definitivă prin care a fost o- 
bligat la plata chiriei ori la 
cota-parte a cheltuielilor ce-i 
revin, sau la plata cheltuieli
lor de judecată.

Evacuarea locatarilor în ca
zurile prevăzute de prezentul 
articol se dispune de instanța 
judecătorească.

Art. 22. — Cînd interese de 
stat impun folosirea unor clă
diri proprietate de stat, muta
rea locatarilor din aceste clă
diri în alte locuințe corespun
zătoare se dispune prin hotă
rîre a Consiliului de Miniștri.

Art. 23. — Locatarii princi
pali au dreptul să facă între 
ei schimb de locuință, cu apro
barea organelor prevăzute la 
articolul 1 alineatul 2.

Capitolul IV
Stabilirea și plata chiriei
Art. 24. — Chiria pentru lo

cuință se fixează potrivit cu : 
tariful de bază, gradul de 
confort al locuinței, salariul 
tarifar lunar sau pensia chiri
așului.

Art. 25. — 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 : 

sau pensia chiriașului pînă la 
800 lei.

Art. 28. — Calculul chiriei 
pentru locuința ocupată de o 
familie în care sînt mai mulți 
angajați sau pensionari se va 
face pe baza salariului tarifar 
lunar sau pensiei celei mai 
mari.

Art. 29. — Tariful de bază 
se majorează cu 30% pentru 
locuințele cu încălzire centrală 
sau gaze la sobe ori se reduce, 
după caz, pentru întreaga su
prafață locuibilă, după cum 
Urmează :

— 15% pentru camerele si
tuate la subsol sau în man
sarde aflate direct sub acope
riș ;

— 10% pentru locuințele 
lipsite de instalații de apă. ca
nal, electricitate sau numai de 
una ori unele dintre acestea ;

— 10% pentru locuințele 

construite din materiale de 
construcție inferioare ca: pa
iantă, chirpici și lemn.

Reducerile se aplică cumu
lativ.

Art. 30. — Pentru suprafața 
locuibilă excedentară care de
pășește norma locativă, la ta
riful de bază se aplică o ma
jorare progresivă de :

— 25% pentru primii 10 
mp ;

— 50% pentru următorii 
10 mp ;

— 100% pentru restul su
prafeței locuibile.

Art. 31. — La chiria calcu
lată potrivit articolelor 25—30 
se adaugă 12 lei lunar pentru 
baie cu cadă și 8 lei lunar pen
tru baie numai cu duș.

Art. 32. — Chiria pentru 
suprafața subînchiriată este 
egală cu chiria aferentă su
prafeței locuibile subînchiria- 
te și a dependințelor la care 
are acces subchiriașul, cu o 
majorare de pînă la 15%. în 
cazul în rare acest spațiu este 
mobilat, majorarea poate fi 
pînă la 150%, în raport de 
confort.

Art. 33. — Chiria datorată 
de angajatul unei organizații 
de stat, al unei organizații 
cooperatiste sau al altei orga
nizații obștești, pentru locuin
ța deținuă în clădirile pro
prietate de stat, se va reține de 
către acea organizație pe sta
tul de salarii din remunerația 
lunară cuvenită acestuia, indi
ferent de orice alte rețineri, 
chiar dacă prin aceasta se de
pășesc limitele prevăzute de 
art. 409 din Codul de proce
dură civilă. Modalitatea reți
nerii se stipulează în contrac
tul de închiriere.

Chiriașii, alții decît cei pre
văzuți în alineatul precedent, 
vor plăti chiria în condițiile 
prevăzute în contractul de în
chiriere.

Capitolul V
Normarea, repartizarea si sta
bilirea chiriei pentru fondul 
locativ cu altă destinație decît 

aceea do locuință

Art. 34. — Suprafețele loca
tive cu altă destinație decît 
aceea de locuință, aflate în 
administrarea directă sau, du
pă caz, în proprietatea organi
zațiilor socialiste, a altor per
soane juridice, precum și a 
uersoanelor fizice, folosite ca 
birouri, sînt supuse normării.

Pentru fiecare angajat cu 
muncă de birou se vâ folosi o - 
suprafață medie cerni va de
păși 5 mp, calculată pe întrea
ga unitate, cu excepția celor 
care lucrează la planșetă și a 
altor categorii de angajați sta
bilite de Consiliul de Miniștri, 
pentru care suprafața medie 
nu va depăși 6 mp de fiecare 
angajat.

Suprafața locativă folosită 
ca birouri și care depășește 
suprafața rezultată din apli
carea dispozițiilor prevăzute 
în alineatul precedent consti
tuie suprafață locativă exce
dentară.

Art. 35. — Repartizarea su
prafeței locative cu altă desti
nație decît aceea de locuință 
se face de către :

— Comitetul pentru Proble
mele Administrației Locale, 
pentru organele centrale de 
stat, cooperatiste și alte orga
nizații obștești ;

— organele centrale ale ad
ministrației de stat, pentru 
suprafețele locative aflate în 
administrarea directă a orga
nizațiilor subordonate acestor 
organe ;

— organele locale ale admi
nistrației de stat, pentru su
prafețele locative aflate în ad
ministrarea directă a organi
zațiilor subordonate acestor 
organe, în proprietatea altor 
persoane juridice, precum și 
a persoanelor fizice.

Art. 36. — Garajele se re
partizează de către comitetele 
executive ale consiliilor popu
lare ale municipiilor, sectoa
relor municipiului București, 
orașelor și comunelor, acor- 
dîndu-se prioritate persoane
lor juridice sau fizice care au 
sediul sau locuiesc în clădirea 
sau în apropierea clădirii în 
care este situat garajul. Cînd 
sînt mai mulți solicitanți, din
tre care unul este o organiza
ție socialistă, repartizarea se 
face acesteia. Garajele pot fi 
repartizate în folosință comună 
cînd capacitatea lor și condi
țiile de acces permit aceasta. 
Nu sînt supuse repartizării ga
rajele aflate în administrarea 
directă, respectiv în proprieta
tea organizațiilor socialiste, fo
losite pentru autovehiculele 
proprii, precum și garajul afe
rent unei locuințe proprietate 
personală locuită în întregime 
sau parțial de proprietar.

Persoanele juridice și fizice 
care dețin cu chirie garaje 
proprietate de stat pot face 
schimb de garaje, substituin- 
du-se în drepturi și obligații, 
cu aplicarea în mod corespun
zător a prevederilor privind 
schimbul de locuințe.

Art. 37. — Tariful de bază 
al chiriei lunare pentru supra
fețele locative cu altă destina
ție decît aceea de locuință 
este unic pe întreg cuprinsul 
țării, indiferent de proprietar.

Art. 38. — Tariful de bază 
al chiriei lunare pentru su
prafața locativă folosită pen
tru birouri este :

a) pentru organizațiile so
cialiste, 3,50 lei/mp ;

b) pentru persoanele juri
dice. altele decît organizațiile 
socialiste, precum și pentru 
persoanele fizice. 5 lei/mp.

Pentru suprafața locativă 

excedentară folosită ca birouri 
se plătește o chirie majorată 
de 100% față de tariful de 
bază.

Art. 39. — Tariful de bază 
al chiriei lunare pentru supra
fața locativă folosită în alte 
scopuri decîț pentru birouri 
este :

a) pentru suprafața locativă 
folosită pentru activități so- 
cial-culturale, camere oficiale, 
de oaspeți, precum și pentru 
cazarea unor specialiști, 2,50 
lei/mp ;

b) pentru suprafața locativă 
folosită pentru ateliere de că
tre artiștii plastici și meseria
șii autorizați. 3 lei/mp ;

c) pentru suprafața locativă 
folosită pentru activități co
merciale, industriale și pres
tări de servicii în municipiul 
București, 8 lei/mp, iar pentru 
depozite, 7 lei/mp.

La celelalte municipii, pen
tru suprafața locativă folosită 
pentru activități comerciale, 
industriale și prestări de servi
cii. tariful de bază este de 6 
lei/mp, iar pentru depozite 
este de 5 lei/mp.

La orașe, pentru suprafața lo
cativă folosită pentru activități 
comerciale, industriale si pres
tări de servicii, tariful de bază 
este de 5 lei/mp. iar pentru de
pozite este de 4 lei/mp.

In localitățile rurale tariful 
de bază prevăzut pentru su
prafețele locative cu altă des
tinație situate în orașe se re
duce cu 30% ;

d) pentru suprafața locativă 
a garajelor folosite de organi
zațiile socialiste, de alte per
soane juridice și de persoane
le fizice, 3 lei/mp.

Plata chiriei pentru garaje 
închiriate angajaților se face 
în condițiile prevăzute de ar
ticolul 33.

Art. 40. — Tariful de bază 
al chiriei lunare prevăzut la 
articolele 38 și 39 se majorea
ză cu 30% pentru suprafața 
locativă dotată cu încălzire 
centrală sau gaze la sobe ori 
se reduce, după caz. pentru 
întreaga suprafață locativă, 
după cum urmează :

— 10% pentru clădirile lip
site de instalații de apă. canal, 
electricitate sau numai una 
ori unele dintre acestea :

— 15% pentru suprafața lo
cativă folosită pentru birouri 
situate ]a subsol sau în man
sarde aflate direct sub acope
riș, care nu au fost destinate 
prin construe^ acestui scop ;

— 50% pentru suprafața lo
cativă folosită' de cooperative
le de invalizii; . ...............

Reducerile Se aplică cumu
lativ.

Pentru sunrafafa dependin
țelor ca : oficii, culoare, cori
doare, grupuri sanitare, boxe 
și altele asemenea, se aplică o 
reducere de 50% a tarifului 
de bază.

Pentru suprafața dependin
țelor aferente suprafețelor lo
cative prevăzute la articolul 
39, litera c. se aplică o redu
cere de 30% a tarifului de 
bază.

Art 41. — Pentru curțile și 
grădinile aferente suprafețelor 
locative, indiferent de desti
nație, tariful anual al chiriei 
este de 1 leu/mp.

Art. 42. — Contractul de în
chiriere pentru suprafețele lo
cative cu altă destinație decît 
aceea de locuință se încheie 
în formă scrisă, pe baza ordi
nului de repartizare.

Art. 43. — Litigiile în legă
tură cu repartizarea, deținerea 
sau folosirea suprafeței locati
ve cu altă destinație decît a- 
ceea de locuință vor fi solu
ționate de către organele de 
arbitraj, cînd toate părțile 
sînt organizații socialiste.

Capitolul VI
Obligațiile organizațiilor de 
stat care închiriază și ale chi
riașilor în legătură cu între
ținerea, repararea și folosirea 
fondului locativ de stat cu 

destinația de locuință

Art. 44. — Organizațiile de 
stat care închiriază suprafețe 
locative cu destinația de lo
cuință sînt obligate la : repa
rarea și înlocuirea tuturor ele
mentelor de construcții și in
stalații din exteriorul clădirii 
și al anexelor ei, a elemente
lor de instalații aferente clă
dirii — ascensor, hidrofor, in
stalație de încălzire centrală 
și preparare a apei calde, 
puncte termice, crematorii —, 
precum și efectuarea transfor
mărilor instalațiilor de ardere 
ca urmare a schimbării com
bustibilului.

Suprafața locativă închiria
tă se predă chiriașului în sta
re normală de folosință.

Art 45. — Chiriașii sînt o- 
bligați la plata chiriei, precum 
și la întreținerea și repararea 
elementelor de construcții și 
instalații din interiorul locu
inței și ale părților de folo
sință comună ale clădirii și 
anexelor acesteia.

Chiriașii sînt obligați la re
pararea și înlocuirea elemen
telor de construcții și instala
ții deteriorate ca urmare a 
folosirii lor necorespunzătoa
re, indiferent dacă acestea 
sînt în interiorul sau exterio
rul clădirii.

Art. 46. — Chiriașii sînt o- 
bligați să plătească cu regu
laritate cotele ce le revin din 
cheltuielile de întreținere și 
reparare a părților și instala
țiilor de folosință comună ale 
clădirii, iar la încetarea con
tractului de închiriere sînt o- 
bligați să predea suprafața 
locativă în stare de folosință, 

ținîndu-se seama de starea în 
care a lost închiriată.

Chiriașii vor plăti în între
gime, pentru toate persoanele 
cu care locuiesc, cheltuielile 
pentru apă, canalizare, ilumi
nat, încălzire, precum și alte 
cheltuieli ce decurg din folo
sirea părților și instalațiilor 
comune ale clădirii.

Art. 47. — Chiriașii pot e- 
xecuta pe cont propriu, cu au
torizarea prealabilă scrisă a 
proprietarului și în condițiile 
stabilite cu acesta, lucrări de 
sporire a confortului, precum 
și lucrări de amenajări și mo
dificări de spații.

Capitolul VII
Dispoziții cu privire la locu
ințele construite din fondurile 
proprii ale întreprinderilor și 
organizațiilor economice de 

stat

Art. 48. — Suprafețele loca
tive din clădirile proprietate 
de stat construite de între
prinderi și organizații econo
mice de stat din fonduri pro
prii, aflate în administrarea 
lor, se repartizează de către 
conducerile acestora numai 
angajaților lor.

Contractul de închiriere a 
suprafețelor locative prevăzu
te în alineatul precedent este 
accesoriu al contractului de 
muncă.

In cazul în care contractul 
de muncă încetează din iniția
tiva sau din vina angajaților, 
aceștia sînt obligați să elibe
reze locuința deținută, în ter
men de 6 luni de la încetarea 
contractului de muncă.

Angajații întreprinderilor și 
organizațiilor economice de 
stat cărora li s-au repartizat 
locuințe în condițiile primu
lui alineat au dreptul să le 
dețină și după pensionarea 
lor.

în caz de deces al angaja
tului sau pensionarului, eva
cuarea soțului sau a celorlalți 
membri ai familiei sale care 
locuiesc cu acesta nu se va 
putea face decît cu atribuirea 
unui spațiu locativ corespun
zător.

Art. 49. — Suprafața loca
tivă aflată în administrarea 
directă a întreprinderilor sau 
organizațiilor economice de 
stat poate face obiectul schim
bului numai între angajații a- 
celeiași unități și cu aproba
rea conducerii acestora.

Art. 50. — Dispozițiile pre
zentei legi se aplică în mod 
corespunzător și locuințelor 
construite din fondurile între
prinderilor și organizațiilor e- 
conomice de stat. •

Capitolul VIII
Dispoziții cu privire la locu

ințele proprietate personală

Art. 51. — Apartamentul 
proprietate personală folosit 
pentru uzul proprietarului și 
familiei sale nu este supus 
normării și repartizării.

Proprietarul are dreptul să 
închirieze o parte din aparta
mentul folosit pentru uzul său 
și al familiei sale, inclusiv sub 
formă de cameră mobilată, 
persoanelor care au domiciliul 
stabil sau viza de flotant în 
localitatea respectivă.

Art. 52. — Dispozițiile pre
zentei legi privind obligațiile 
organizațiilor de stat care în
chiriază și ale chiriașilor ce 
dețin suprafețe locative pro
prietate de stat se aplică în 
mod corespunzător și supra
fețelor locative proprietate 
personală.

Art. 53. — Comitetele exe
cutive ale consiliilor populare 
vor sprijini, la cerere, persoa
nele care au locuință proprie
tate personală, dar nu locuiesc 
în ele, să se mute în aceste lo
cuințe în termen de 2 ani de 
la data cererii. In acest scop, 
vor repartiza chiriașilor care 
dețin locuințele respective, fie 
locuințele oferite în schimb de 
proprietari, fie alte locuințe 
din fondul locativ de stat, cu 
respectarea dispozițiilor lega
le privind normarea suprafe
țelor locative.

Chiriașii și familiile lor care 
urmează să elibereze locuința 
potrivit alineatului precedent, 
dar au contract pentru con
struirea sau cumpărarea unei 
locuințe în condițiile legii 
pentru dezvoltarea construc
ției de locuințe și vînzarea de 
locuințe din fondul de stat că
tre populație, precum și cei 
care urmează să se mute în 
locuința proprietate personală 
deținută cu chirie de alte per
soane, vor preda locuința pe 
care o dețin la mutarea lor în 
locuința construită, respectiv 
cumpărată sau eliberată de 
chiriași.

Suprafața locativă din apar
tamentul proprietate persona- 
lălă care se eliberează prin 
mutări sau din alte cauze va 
fi pusă la disooziția proprieta
rului și familiei sale, la cere
rea acestuia, fără a se putea 
exercita de către alți locatari 
dreptul de opțiune sau extin
dere.

Capitolul IX
Asociația locatarilor

x_*t. 54. — In clădirile cu 
mai multe apartamente, loca
tarii principali, persoane fizi
ce sau juridice, constituie de 
drept și fără altă formalitate 
o asociație a locatarilor, avînd 
ca scop buna gospodărire a 
părților și instalațiilor de fo
losință comună ale clădirii, 
încasarea ia timp a cotelor

din contribuție Ia plata chel
tuielilor comune și promova
rea unei atitudini juste față 
de avutul obștesc și respecta
rea normelor de conviețuire 
socialistă. Asociații de loca- k
tari se pot constitui și pe gru
pe de clădiri.

Asociația locatarilor are 
personalitate Juridică.

Hotărîrile adunării generale 
a asociației locatarilor prin 
care se încalcă prevederile le
gale sau statutare pot fi ata
cate la instanțele Judecăto
rești.

Art. 55. — Modul de orga
nizare și funcționare a asocia
ției locatarilor, precum și mo
dul de folosire a mijloacelor 
bănești și materiale, se vor 
stabili prin statutul tip al a- 
sociației locatarilor.

Capitolul X
Dispoziții comune, tranzitorii 

și finale

Art. 56. — Orice litigii în 
legătură cu aplicarea preve
derilor prezentei legi se solu
ționează de instanțele judecă
torești, cu excepția celor date 
în mod expres în competența 
altor organe.

Art. 57. — Fondul locativ 
proprietatea organizațiilor co
operatiste sau altor organiza
ții obștești este supus normă
rii, iar repartizarea se face de 
aceste organizații.

Organizațiile cooperatiste și 
alte organizații obștești vor 
aplica în mod corespunzător, 
cu privire la fondul locativ pe 
care îl au în proprietate, dis
pozițiile prezentei legi.

Art. 58. — Pretinderea sau 
primirea, direct sau indirect, 
de bani sau orice alt folos ma
terial — filodormă — pentru 
a indica persoana căreia ur
mează a i se repartiza o su
prafață locativă sau pentru a 
consimți la repartizarea ori 
schimbul unei suprafețe loca
tive. cînd legea condiționează 
repartizarea sau schimbul de 
o asemenea indicare sau con
simțire, constituie infracțiune 
și se pedepsește cu închisoare 
de la 6 luni Ia 5 ani.

Cu aceeași pedeapsă se 
sancționează plata direct sac 
indirect, a unei filodorme, pr/ x 
cum și intermedierea de ase
menea fapte, în scopul arătat 
la alineatul precedent.

Sancțiunea nu se aplică ce
lui care plătește filodormă, 
dacă denunță fapta, din pro
prie inițiativă, de îndată ee a 
făcut plata.

Art. 59. — Primirea unei 
chirii mai mari decît cea lega
lă se pedepsește cu închisoare 
de la o lună la un an sau cu 
amendă.

Art. 60. — Folosirea fondu
lui locativ aflat în administra
rea Ministerului Afacerilor 
Externe se reglementează prin 
hotărîre a Consiliului de Mi
niștri.

Art. 61. — Normele cu pri
vire la repartizarea suprafe
țelor locative disponibile, re
partizarea suprafețelor locati
ve excedentare folosite ca bi
rouri, obligațiile proprietarilor 
și chiriașilor privind folosirea, 
întreținerea și repararea fon
dului locativ de stat cu altă 
destinație decît aceea de lo
cuință, aprobarea statutului 
tip al asociațiilor de locatari, 
precum și orice norme de a- 
plicare a prezentei legi, se 
stabilesc prin hotărtre a Con
siliului de Miniștri.

Ari. 62. — Persoanele care, 
la data intrării în vigoare a 
prezentei legi, dețin suprafețe 
de locuit suplimentare pe bază 
de ordin de repartizare emis 
potrivit dispozițiilor legale an
terioare, le pot deține în con
tinuare, aplicîndu-li-se tariful 
chiriei prevăzut de dispozițiile 
prezentei legi, pentru suprafe
țele excedentare.

Art. 63. — Contractele de 
închiriere privind suprafețele 
locative cu destinația de lo
cuință, indiferent de proprie
tar, existente la data intrării 
în vigoare a prezentei legi, 
modificate potrivit prevederi
lor acesteia, se prelungesc de 
drept pînă la 1 ianuarie 1973.

Art. 64. — Fondurile rezul
tate din cotele de amortizare 
destinate reparațiilor capitale 
la fondul locativ de stat cu 
destinația de locuință pot fi 
utilizate de către întreprinde
rile care îl au în administrare, 
și pentru finanțarea planului 
de reparații curente, după a- 
coperirea planului de reparații 
capitale.

Fondurile rămase disponibi
le din cotele de amortizare 
vor putea fi redistribuite de 
către organele în subordinea 
cărora se află întreprinderile 
care au în administrarea lor 
fondul locativ de stat cu des
tinația de locuință.

Prevederile prezentului ar
ticol se aplică de la 1 ianuarie 
1968.

Art. 65. — Comitetul de Stat 
al Planificării și Ministerul 
Finanțelor vor modifica, în 
mod corespunzător, indicatorii 
economici și financiari apro
bați pe anul 1968. ca urmare 
a aplicării dispozițiilor pre
zentei legi.

Ari. 66. — Prezenta lege in
tră în vigoare la data de 1 iu
lie 1968.

Art. 67. — Pe data intrării 
în vigoare a prezentei legi, 
Decretul nr. 78 din 3 aprilie 
1952 pentru normarea, repar
tizarea și folosirea suprafeței 
locative și reglementarea ra
porturilor dintre proprietari și 
chiriași, cu modificările și 
completările ulterioare, se a- 
brogă.
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CU PRILEJUL ZILEI INDEPENDENȚEI 
DE STAT A ROMÂNIEI

Recepție

• la ambasada
Șl A ZILEI VICTORIEI

Depuneri de coroane
Cu prilejul zilei de 9 mai — 

Ziua independenței de stat a 
României și a victoriei asupra 
Germaniei hitleriste, la Monu
mentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism, la Mo
numentul eroilor patriei și Ia 
Monumentul eroilor sovietici 
din Capitală au fost depuse 
joi dimineața coroane de flori. 
La solemnități au luat parte 
tovarășii Gheorghe Rădulescu. 
membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, Iosif Banc, membru 
supleant al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, Mihai Dalea, secretar al 
C.C. al P.C.R., Constantin Stă. 
tescu, secretarul Consiliului de 
Stat, membri ai C.C. al P.C.R., 
ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, condu
cători ai unor instituții cen
trale și organizații obștești, ge
nerali și ofițeri superiori, foști 
comandanți de mari unități pe 
frontul antihitlerist, delegații 
ale oamenilor muncii din în. 
treprinderile și instituțiile bu- 
cureștene.

Au participat șefii misiuni
lor diplomatice acreditați la 
București, atașați militari și 
alti membri ai corpului di
plomatic

Pe platourile din fața monu
mentelor. companii militare au 
prezentat onorul.

La Monumentul eroilor lup
tei pentru libertatea poporului 
și a patriei, pentru socialism, 
în acordurile imnului eroilor

au fost depuse coroane de?-flori 
din partea Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român, Consiliului de Stat și 
Consiliului de Miniștri, corpu
lui diplomatic, Ministerului 
Forțelor Armate, Ministerului 
Afacerilor Interne și Consiliu
lui Securității Statului. Consi
liului Central al Uniunii Ge. 
nerale a Sindicatelor, Comite
tului Central al Uniunii Tine
retului Comunist și Consiliului 
U.A.S.R., Consiliului Național 
al Femeilor, Comitetului Mu
nicipal București al P.C.R. și a 
Comitetului Executiv al Consi
liului Popular al Municipiului 
București, Comitetului organi
zatoric al veteranilor din răz
boiul antihitlerist, Comitetului 
foștilor deținuți antihitleriști 
din România, precum și jerbe 
de flori din partea organizații
lor de pionieri.

La Monumentul eroilor pa
triei și la Monumentul eroilor 
sovietici au fost depuse coroa
ne de flori din partea Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român, Consiliului de 
Stat și Consiliului de Miniștri, 
corpului diplomatic, Ministe
rului Forțelor Armate, Minis
terului Afacerilor Interne și 
Consiliului Securității Statului. 
Comitetului organizatoric al 
veteranilor din războiul anti
hitlerist, Comitetului munici
pal București al P.C.R. și Co
mitetului Executiv al Consiliu
lui Popular al Municipiului 
București, jerbe de flori 
partea pionierilor.

După solemnități cei 
zenți au primit defilarea com
paniilor de onoare.

eR.S. Cehoslovace
Cu prilejul sărbătorii naționale 

© a Republicii Socialiste Ceho
slovace — cea de-a XXIII-a ani- 

® versare a eliberării de sub jugul
La solemnitatea depunerii fascist — însărcinatul cu afaceri 

de coroane la cimitirul mi li - ad-interim al R. S. Cehoslovace 
tarilor britanici căzuți pe te- VI. n .. v . v . 
ritoriul României în lupta im- la București, Karel Komarek, a
potriva fascismului au luatoferit joi seara o recepție în sa- 
parte Gheorghe Necula. vice-® Ioanele ambasadei.
președinte al Marii Adunări Au partjcipal chivu Stoica. 
Naționale, Constantin Stăte- .aeu. secretarul Consiliului de® merabru al Comitetuta Executiv, 
Stat, Adrian Dimitriu, și Du- al Prezidiului Permanent, secretar 
mitru Mosora — miniștrii, și al C.C. al P.C.R., Janos Fazekas, 
alți membri ai guvernului re-membnl at Comitetului Executiv 
prezentanți ai conducerii Mi- j. ».
nisterului Afacerilor Externe AaI C C al P C R- vicepreședinte 
și ai Ministerului Forțelor Ar-^?.l Consiliului de Miniștri, Mia 
mate, ai Consiliului Popular al Groza, vicepreședinte al Marii 
județului Ilfov, generali și o-W Adunări Naționale, membri ai

Au /oTdeVață șefi ai al P.C.R., ai Consiliului de
unilor diplomatice și atașat! • Stat și ai guvernului, conducă- 
militari. tori ai unor instituții centrale și

O companie militară a pri-g| organizațil ob5tești, generali și 
zentat onorul. După intonarea” .. . . . ,
imnurilor de stat ale Marii ’npfnon, oameni de șbin-
Britanii și Republicii Soci alis-Ață și cultură.
te România, au fost depuse co-™ Au luat parte șefi ai misiunilor 
roane de flori din partea Con- âiplomatice acreditați la Bucu- 
siliului de Stat și a Consiliu-dS* . . . . .
lui de Miniștri, a corpuluiW alti membri ai corpului
diplomatic, Ministerului Forțe- diplomatic.
lor Armate, Consiliului Popu-A Recepția s-a desfășurat într-o 
Iar al județului Ilfov. atmosferă prietenească.

Cei prezenți au primit apoi 
defilarea companiei de onoare.® *

în ziua de 9 Mai, au mai fost 
depuse coroane de flori la cimiti- Cu același prilej, însărcinatul 
rele eroilor sovietici din comune- (^cu afaceri ad-interim al Repu- 
le Herăstrău și Jilava, precum și bîicii Socia]iste Cehoslovace la 
Ia cimitirele, monumentele și pla- _ . . . .,cile comemorative ale eroilor ro-®Bucure?h a vorblt la Paturile 
mâni și sovietici din întreaga noastre de radio și televiziune.

CROSUL TINERETULUI

ORGANIZARE PARȚIALA
REZULTATE SUPERFICIALE

Manifestări consacrate
zilei de 9 Mai

în întreaga țară au avut loc 
joi manifestări consacrate zilei in
dependenței de stat a României 
și a victoriei asupra Germaniei 
hitleriste.

In București la Clubul Uzinelor 
Grivița Roșie, Uzinele Laromet, 
Clubul Scînteia și Căminul Cul
tural din Dobroiești a fost ținută 
conferința Independența de Stat 
a României. La Casa de cultură a 
sectorului I a avut loc un mon
tai literar.

La Teatrul de Stat din Oradea, 
tineri din localitate s-au întîlnit 
cu tovarășul Victor Bolojan, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Bihor al P.C.R., președintele Con
siliului popular județean provizo
riu, care le-a vorbit despre sem
nificația Zilei independenței de 
stat și a Zilei Victoriei, despre 
eroismul ostașilor români în lup
ta pentru eliberarea patriei. La 
monumentul ostașului român din 
Oradea și în orașul Beiuș au fost 
depuse coroane de flori.

La Casa de cultură a sindicate 
lor din Craiova lt. col. Ion Lupu- 
lescu a vorbit, în fața a numeroși 
cetățeni, despre semnificația eve
nimentului, după care a fost pre
zentat un spectacol muzical-core- 
grafic. In aceeași zi, elevii de la 
Școala generală nr. 1 s-au întîlnit 
la Casa Armatei din Craiova cu 
veterani ai celor două războaie 
mondiale și cu ofițeri superiori 
activi. Manifestări asemănătoare 
au avut loc la Casa de cultură a 
studenților din Craiova și la Casa 
de cultură din Calafat. în majo
ritatea școlilor s-au organizat fes
tivități pentru cinstirea eroilor pa
triei. Cadrele didactice au făcut 
scurte evocări, după care au fost 
recitate poezii, s-au intonat cîn- 
tece patriotice și revoluționare.

La Clubul Uzinelor de autoca
mioane din Brașov, ofițeri superi
ori au vorbit despre paginile glo
rioase înscrise de către ostașii ro
mâni în lupta pentru cucerirea 
independenței de stat a României 
și eliberarea patriei de sub ocu
pația fascistă.

A urmat un program artistic.
La Clubul întreprinderii de 

construcții siderurgice Hunedoara 
a fost organizat un simpozion în
chinat Zilei Victoriei, urmat de 
un recital de poezie pe tema 
„eroismul luptătorilor de la 1877 
oglindit în versurile scriitorilor 
clasici și contemporani". Cu ace
lași prilej, ofițeri, veterani de răz
boi și profesori au conferențiat la 
cluburi și casele de cultură din 
Deva, Petroșeni, Lupeni, Orăștie, 
Gura-Barza și alte localități. Au 
avut loc, de asemenea, simpozioa
ne și expuneri urmate de filme ar
tistice românești cu subiecte in
spirate din lupta poporului pen
tru libertate.

Ofițeri ai unităților militare din 
Constanța au ținut expunerea „9 
Mai, Ziua independenței de stat 
a României și a victoriei asupra 
fascismului", la șantierul naval, 
întreprinderea integrată de lînă, 
întreprinderea de transporturi în 
comun, Institutul pedagogic, Uzi
na de reparații din Năvodari și la 
alte întreprinderi și instituții din 
municipiul și județul Constanța.

La Cluj, la Casa de cultură a 
studenților, a avut loc expunerea 
„Semnificația zilei de 9 mai în is
toria neamului românesc". A vor
bit istoricul Gheorghe Protopo- 
pescu, director al Muzeului de is
torie din Cluj.

Bacău — La cimitirele eroilor 
din Oituz, Tg. Ocna și Bacău au 
fost depuse coroane de flori, iar 
la Tîrgul Trotuș pe locul unde a 
căzut caporalul grenadier Mușat, 
erou al războiului din 1916—1918 
au fost sădite flori. La căminele 
culturale, în întreprinderi, insti
tuțiile și școlile din județ, ofițeri 
superiori veterani de război și 
profesori de istorie au vorbit des
pre însemnătatea zilei de 9 mai, 
despre grija partidului și statului 
pentru întărirea capacității de a- 
părare a patriei.

(Agerpres) ® (Agerpres) *

Moment din spectacolul dat de elevii grupului școlar sanitar din București în cadrul unei serbări 
închinate zilei de 9 Mai Foto : P. ROM AȘ AN

SUPREMAȚIA
LEGII

(Urmare din pag. I)
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în confor-
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INFORMAȚII
Continuîndu-și călătoria în 

tara noastră, delegația Partidului 
Muncii din Elveția, alcătuită din 
tovarășii Andre Muret, membru 
al Comitetului Director, al Secre
tariatului C.C. al P.M.E., deputat 
în Consiliul National al Elveției, 
și Iacob Lechleiter, membru al 
Comitetului Director al C.C. al 
P.M.E., au vizitat în zilele de 8 
și 9 mai Combinatul petrochimic 
și Rafinăria Brazi, Institutul de 
Cercetări viticole Valea Călugă
rească, Uzinele „Tractorul", 
Complexul turistic Poiana Bra
șov și Muzeul Doftana.

In cursul zilei de joi, oaspeții 
au făcut o vizită la Consiliul 
popular provizoriu al Municipiu
lui Brașov, unde s-au întîlnit cu 
membri ai conducerii organelor 
locale de partid și de stat.

Braziliei în Republica Socialistă 
România.

Prin Decret al Consiliului de 
Stat, tovarășul Gheorghe Iason a 
fost numit în calitate de amba
sador extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Socialiste Ro
mânia în Republica Federală Ni
geria.

în cadrul manifestărilor pri
lejuite de aniversarea a 150 de 
ani de la nașterea lui Ion Ionescu 
de la Brad, în comuna Negri din 
județul Bacău, locul unde a trăit 
savantul, a avut loc un simpozion 
în cadrul căruia prof. dr. Ioan 
Lungu, directorul stațiunii expe
rimentale agricole din Secuieni- 
Roman a vorbit despre viața și 
activitatea acestui pionier al ști
inței agricole din România.

Joi, 9 Mai, George Macovescu, 
prim-adjunct al ministrului afa
cerilor externe, a primit în au
diență pc Marcos Antonio de 
Salvo Coimbra, în legătură cu 
apropiata prezentare a scrisorilor 
sale de acreditare, ca trimis ex
traordinar și ministru plenipoten
țiar al Republicii Federative a
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forța obligatorie sarcinilor de 
plan, apărînd construcția socia
listă, orînduirea de stat, dreptu
rile și libertățile cetățenești, nor
mele juridice sînt un mijloc in
dispensabil al politicii partidului.

Cunoaștem atenția acordată de 
partid activității normative a sta
tului, fundamentării teoretice a 
activității creatoare de drept.

Dacă analizăm numai cîteva 
din actele normative elaborate în 
ultimele luni, vom observa
vîrșitoarea importanță a măsu
rilor ce s-au luat și ale căror o- 
biective sînt: perfecționarea con
ducerii și planificării economiei, 
adoptarea pentru anul 1968 a 
planului de stat al economiei și 
bugetului, înființarea Ministerului 
Muncii, reglementarea concediu
lui de odihnă al angajaților, dez
voltarea activității de educație 
fizică și sport.

De o deosebită importanță sînt 
legile privind organizarea admi
nistrativă a teritoriului R.S.R., și 
cea privind asigurarea conducerii 
locale de stat în unitățile admi- 
nistrativ-teritoriale pînă la ale
gerea consiliilor populare.

Elaborarea actelor normative 
de mai sus transpune în practica 
principiul că legea trebuie să fie 
în pas cu cerințele societății, 
căci ele au avut în vedere schim
bările calitative intervenite în 
dezvoltarea economiei pe întreg 
teritoriul țării, precum și modifi
cările, profilul, întinderea și con
dițiile de viață ale orașelor și 
comunelor.

în același spirit trebuiesc pri
vite proiectele noilor coduri (pe
nal și de procedură penală) al 
legii de organizare judecătoreas
că, al legii de organizare a pro
curaturii, sau documentele cu 
privire la dezvoltarea învățămîn- 
tului care în esență urmăresc 
toate perfecționarea continuă a 
legislației socialiste, purtînd pe
cetea strălucitoare a încrederii în 
Om, în puterile lui de a-și croi 
un destin mai bun, în forța sa 
de perfecționare prin sine și eu

ajutorul colectivului 
face parte.

Dar, transpunerea 
normelor juridice a 
politicii partidului, 
rea relațiilor sociale
mitate cu cerințele ei, nu consti
tuie un scop în sine.

Dreptul este creat pentru a fi 
tradus în viață și de aceea or
ganele de partid acordă aceeași 
atenție și activității de înfăptuire 
a normelor juridice, de respec
tare a legilor și a tuturor actelor 
normative de către organele de 
stat, organizațiile obștești și ce
tățeni.

Respectarea normelor juridice, 
asigurarea legalității au o im
portanță crescîndă, datorită com
plexității tot mai mari a proble
melor economice și culturale pe 
care trebuie să le rezolve statul, 
datorită dezvoltării democratis
mului socialist și a altor cauze 
obiective și subiective.

Legalitatea se întărește prin 
activitatea organizatorică și edu
cativă a partidului, prin efortu
rile organelor de stat, ale organi
zațiilor obștești și cetățenilor în 
lupta contra celor care oomit 
fapte ilicite, împotriva birocrați- 
lor, neglijenței și risipei, împo
triva tuturor acțiunilor și atitu
dinilor străine societății noastre 
socialiste.

Recenta Plenară a Comitetului 
Central al P.C.R. a luat hotărîri 
esențiale pentru apărarea legalită
ții, pentru ca legea să-și capete 
locul cuvenit în viața societății 
noastre, loc de mare însemnă
tate, pentru că prin ea se regle
mentează raporturile sociale, con
duita cetățenilor, sau activitatea 
organelor de stat ori a diferitelor 
organizații (colective) economice 
ori obștești.

Se învederează necesitatea a- 
dîncirii ideii de legalitate și dacă 
respectarea legilor țării este o 
îndatorire civică a tuturor cetă
țenilor, menționată chiar în Con
stituție, cu atît mai mult sporește 
răspunderea în aplicarea neabă
tută a legii pentru cei cu funcții 
Înalte de stat

Dezbaterile Plenarei au accen
tuat că nici o indicație sau dis
poziție dată de vreo persoană, 
indiferent de funcția pe care o 
deține nu poate să înlocuiască 
legea.

Prevederile pe care le conțin 
proiectele de cod penal și cel de 
procedură penală, legile de orga
nizare judecătorească și cea de 
organizare a procuraturii sînt pu
ternice garanții ale libertății per
soanei.

Respectarea legii este în inte
resul fiecărui cetățean. Așa cum 
arată tovarășul Nicolae Ceaușescu 
„numai veghind la respectarea 
legii vom asigura ca societatea

Termenul limită al etapei a 
doua a Crosului tineretului a fost 
derogat în municipiul Tg. Mu
reș pînă la 9 mai. S-a planificat 
pentru 27 aprilie însă nu s-a mai 
putut ține din cauza timpului ne
favorabil. Sfîrșitul săptămînii tre
cute nu a putut oferi o alegere 
fericită deoarece „sîmbătă e meci 
la televizor, duminică se desfă
șoară munci patriotice, iar profe
sorii de educație fizică sînt ocu
pați cu competițiile divizionare și 
riscăm să nu ne vină parttcipanți“ 
— ne spunea tovarășul VALERI U 
FĂRCAȘ, responsabilul comisiei 
de sport a comitetului U.T.C.

De acord cu unele argumente, 
ne interesăm de modul de orga
nizare a celei de a doua etape 
știind că prima a fost încheiată 
în bune condiții. Toate informa
țiile pe care le primim se referă 
însă la rețeaua de învățămînt 
unde într-adevăr a fost antrenat 
un mare număr de elevi: dar nu
mai elevii nu pot conferi caracte
rul de masă al acestei competi
ții sportive la care conform regu
lamentului, trebuie să fie antre
nați și tinerii din întreprinderi și 
instituții.

Intrucît la Tg. Mureș cea de 
a doua etapă era și e încă pe 
cale să se desfășoare ne întrebăm, 
în ce condiții se prezintă tinerii 
din întreprinderile municipiului ?

întrebarea adresată tovarășului 
Fărcaș a fost foarte jenantă. Cro
sul tineretului a fost popularizat 
prin afișe, regulamente, cu ocazia 
instructajelor, dar la comitetul 
municipal al U.T.C. a fost negli
jat controlul desfășurării acestuia 
în întreprinderi pe motivul că e 
de datoria comitetului sindical să 
o facă. Tov. Fărcaș ne întreabă 
de ce vrem neapărat date despre 
întreprinderi cînd am avea atîtea

lucruri bune de scris despre cro
sul elevilor și studenților, că 
„dacă vrem să găsim nod în pa
pură la astfel de acțiuni..."

în urmă cu mai bine de două 
săptămîni cerusem informații 
despre desfășurarea crosului în 
întreprinderi și ni s-a spus că în 
cîteva zile se va cunoaște situația. 
Regulamentul prevede că după 
desfășurarea fiecărei etape, în 
termen de 3 zile va fi înaintat 
organizatorilor etapei următoare, 
un tabel .cu sportivii calificați 
pentru etapa superioară. Intrucît 
comitetului municipal al U.T.C. 
îi revine sarcina organizării fazei 
pe localități, comisia de spoit ar 
trebui să cunoască situația tutu
ror participanților. Au trecut două 
săptămîni de la încheierea primei 
etape, cea de a doua a fost amî- 
nată, dar la comisia de sport a 
comitetului U.T.C. se au în ve
dere numai elevii și studenții. Si
tuația despre modul cum se vor 
prezenta tinerii din întreprinderi 
nu se cunoaște. Tovarășul Fărcaș, 
care răspunde direct, nici nu a 
încercat să o cunoască, dar, ca 
să nu îl bănuim dezinformat și 
dezinteresat, ne dă din memorie 
cîteva exemple unde s-a desfășu
rat crosul tineretului: Fabrica de 
conserve. I.L.E.F.O.R., Fabrica 
de mobilă, Metalo-tehnica. Efec
tuăm un sondaj telefonic. O sur
priză la Fabrica Metalo-tehnica. 
Secretarul comitetului U.T.C. 
tovarășul Orja : „Nu știm nimic 
despre crosul tineretului, acum a- 
flu de la dv., noi nu am avut 
așa ceva în programul de activi
tăți

Nici la comitetul sindical nu 
se știa. La I.R.A. unde sînt 640 
de uteciști sînt întrebat: „La noi 
în întreprindere nu s-a ținut cro
sul, ce să facem, să-l mai ținem ?"

L-am invitat pe tovarășul Făr
caș să cunoască împreună cu noi 
realitatea. Aflăm că nici la 
I.O.I.L. și I.U.I.U., unde sînt 
foarte mulți tineri, nu s-a ținut 
etapa I. Secretarul comitetu
lui U.T.C. de la I.O.I.L. ne asi
gură că dacă mai e necesar pînă 
joi vom face ceva. La I.I.S. Mu
reșul responsabilul cu sportul ne 
informează că la prima etapă a 
crosului au participat 20 de ti
neri.

Ne-arn convins că întreprinde
rile au fost ignorate de către co
mitetul municipal al U.T.C. 
Desigur în unele întreprinderi 
și instituții s-a desfășurat cro
sul, în altele nu, dar nici la 
comitetul municipal al sin
dicatelor nu se cunosc rezultatele. 
Tovarășul Socaciu ne-a declarat 
că nereușita se datorează colabo
rării insuficiente dintre organiza
țiile U.T.C. și comitetele sindi
cale. Pentru a ieși din impas, la 
4 mai, comisia de sport a comi
tetului municipal U.T.C. Tg. Mu
reș a trimis întreprinderilor a- 
dresa în care se anunța pentru 
joi desfășurarea etapei a doua. 
Dar cea de a doua etapă nu are 
perspectiva scopului propus, fiind 
o competiție a elevilor, la care 
dacă vor, pot veni și tinerii din 
întreprinderi, unde eventual s-a 
ținut prima fază.

CORNELIU POGACEANU
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Capitală s-a disputat ieri me
ciul dintre echipele Progresul 
București — Steagul roșu Bra
șov, contînd pentru etapa a 23-a 
a campionatului republican de 
fotbal. Partida s-a încheiat cu 
scorul de 1—0 (1—0) în favoa
rea jucătorilor bucuresteni. U- 
nicul gol al partidei a fost mar
cat de Șoangher în minutul 35.

• ROMA 9 (Agerpres). — La 
Roma au continuat campionatele 
internaționale de tenis ale Ita
liei. în proba de simplu bărbați, 
jucătorul român Ilie Năstase 
s-a calificat pentru turul trei, 
învingîndu-1 cu 6—4, 6—3, 3—6, 
1—6, 6—2 pe italianul P. Tocci.

Alte rezultate: Alexander 
(Australia) — Lihacîov (U.R.S.S.) 
4—6, 6—3, 7—9, 6—1, 6-2 ;
Moore (Australia) — Crotta (Ita
lia) 3—6, 6—3, 6—8, 6—2, 6—2.

• Ieri s-a dat startul în cea 
de-a 21-a ediție a tradiționalei 
competiții cicliste „Cursa Păcii",

care se desfășoară anul acesta 
pe traseul Berlin — Praga — 
Varșovia, în 14 etape, însumînd 
peste 2 300 kilometri. La aceas
tă mare întrecere sportivă par
ticipă 107 cicliști din Anglia, 
Belgia, Bulgaria, Cuba, Dane
marca, Elveția, Finlanda, Fran
ța, Italia, Iugoslavia, Norvegia, 
Olanda, România, Suedia, Un
garia, U.R.S.S., Cehoslovacia, 
R. D. Germană, Polonia.

Prima etapă, desfășurată 
ruta Berlin — Frankfurt 
Oder — Berlin (170 km) a
venit la sprint concurentului 
polonez Zygmunt Hanusik, cro
nometrat cu timpul de 3h 49’40“ 
(medie orară 44,400 km). în a- 
celași timp a sosit un pluton 
numeros în care se aflau și ci
cliștii români Gh. Moldoveanu, 
W. Ziegler, N. Ciumeti, I. Ar- 
deleanu, G. Moiceanu.

Astăzi se dispută etapa a 2~a, 
Berlin — Halle (189 km).

(Agerpres)
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Cîteva evenimente însem
nate pentru elevi preced și 
anunță finalul anului școlar. 
Cele mat așteptate sînt fireș
te manifestările sportive. In 
luna iunie se vor desfășura 
campionatele republicane 
pentru școlile generale : în 
zilele de 7 și 9 atletismul și 
gimnastica, iar în 15 între
cerile de baschet, handbal, 
volei, fotbal, tenis de masă, 
oină și șah. Liceenii se vor 
întrece* la fotbal (etapa pe 
zonă) între 16 și 18 iunie și 
vor participa la etapa finală 
a jocurilor de handbal, atle
tism și fotbal între 15 iunie 
și 2 iulie. Sezonul sportiv al 
elevilor se încheie cu cam
pionatele școlilor profesio
nale, care vor începe la 22 
iunie. De fapt, după această 
dată, începe un alt sezon 
sportiv, care, chiar dacă nu 
va face cunoscute performan
țe deosebite, este la fel de aș
teptat de elevii mari și mici: 
vacanța, cu posibilitățile-i 
nelimitate le oferă prilejul 
de a practica sporturile în
drăgite și cele specifice ano
timpului călduros dintre care 
înotul ocupă locul J.

Tot de pe acum se pregă
tesc cîteva expoziții ale ele
vilor, care vor pune în va-

noastră să fie cu adevărat cea 
mai dreaptă societate din lume“. 
Aceasta cu atît mai mult cu cît 
legile societății noastre exprimă 
îmbinarea armonioasă a interese
lor colective cu cele personale.

Măsurile luate de partid pen
tru întărirea legalității socialiste 
vor îmbogăți conținutul calitativ 
al muncii instanțelor judecăto
rești și al celorlalte organe de 
stat, vor crea condiții care să nu 
mai facă posibile samavolnicia, 
arbitrarul, curmînd cu hotărîre 
fărădelegile și asigurînd conti
nuarea pe plan superior a demo
cratizării societății noastre.

JUSTIFICĂRILE
(Urmare din pag. I)

un act justificativ pentru procu
rarea motorinei. Aceasta aintr-o 
neglijență a consiliului de con
ducere, a serviciului de contabi
litate. „E și vina mea" — își 
făcea autocritica Tudor Tudoro- 
niu, președintele acestei coopera
tive agricole. E de apreciat sin
ceritatea tovarășului președinte, 
dar această autocritică sub nici o 
formă nu poate compensa pier
derile de recoltă ce se înregis
trează prin întîrzierea cu care 
se vor iriga suprafețele amena
jate.

La Ostrovul Mare sînt amena
jate spre a fi irigate o sută și 
ceva de hectare. S-au procurat și 
motopompele și aspersoarele ne
cesare, iar la semănat s-au folo
sit cei mai productivi dubli hi
brizi de porumb. Iată-ne, însă, 
la sfîrșitul primei decade a lu
nii mai, după două luni și ceva 
de secetă accentuată dar la Ostro
vul Mare, pe canalele ame
najate n-a trecut încă nici un 
strop de apă. „N-au forță de 
muncă", a venit explicația to
varășului Ilie Gheorghiță, di
rector adjunct al Direcției Agri
cole județene. La canalul princi
pal, de două mii și ceva me
tri în lungime, mai sînt de 
dalat cam cinci sute de metri 
și pur și simplu nu are cine lu
cra. Acum (începutul lunii mai 
n.a.) Uniunea județeană a Coope
rativelor agricole a luat inițiativa 
să trimită aici cîțiva meseriași 
de la unitățile vecine. Pînă nu 
se termină lucrarea însă, nu se 
poate iriga. De ce să nu se

poată ? Dacă la capătul porțiu
nii de canal dalat s-ar așeza un 
stăvilar s-ar crea toate condițiile 
irigării a cel puțin 60 de hectare. 
Lipsește însă inițiativa. Și ea 
nici nu poate apare dacă, în 
timp ce arșița are efecte negative 
asupra dezvoltării normale a 
plantelor, inginerul agronom și 
președintele cooperativei agricole 
din Ostrovul Mare se mulțumesc 
să întoarcă hîrtiile în birourile 
răcoroase ale sediului. „N-avem 
cu cine lucra 1“ — a venit, la 
unison, răspunsul celor doi la în
trebarea noastră, „de ce nu se 
irigă Răspuns categoric, în 
aparență indiscutabil. Și totuși... 
Și totuși la Ostrovul Mare pre
zența apei pe ogoarele cooperati
vei agricole se poate asigura nu 
numai prin aspersoare ci și fo
losind alte posibilități locale. 
Există aici cîteva sute de brațe 
de muncă. Numai că nu au fost 
găsite cele mai potrivite forme 
de retribuire. Și, în acest sens, 
credem că uniunea județeană 
Mehedinți a cooperativelor agri
cole ar putea ajuta nu numai la 
Ostrovul Mare dar și în celelalte 
comune.

In județul Mehedinți se irigă 
suprafețe cu mult sub posibilități. 
Și, cauzele sînt multiple. La 
C.A.P. Stîngăciaua, pentru că 
agregatul mobil pentru irigat nu 
are cu ce fi deplasat. (!?!); la 
Țigănești pentru că lipsesc mo- 
topompiștii și udătorii. Nu au 
fost școlarizați. „în primăvară, 
am cerut să școlarizăm cel pu
țin zece motopompiști — ne 
sounea tovarășul Ion Crăineanu, 
președintele cooperativei agricole,

dar pînă la urmă nu am școla
rizat nici unul. Cind am între
bat la Uniune, mi s-a spus că 
nu s-au ținut astfel de cursuri. 
Nici acum n-am reușit să-mi 
explic de ce nu s-au ținut cursu
rile pentru că în unități este 
mare nevoie de astfel de me
seriași".

La o astfel de întrebare ar 
trebui, să răspundă concret, prin 
măsurile întreprinse atît Uni
unea județeană a cooperativelor 
agricole cît și direcția agricolă. 
Cu atît mai mult dacă avem în 
vedere faptul că, în prezent, în 
județul Mehedinți nu sînt asigu
rați nici măcar motopompiștii 
care să lucreze ziua, nemaivor- 
bind de asigurarea a trei schim
buri. De aici și situația că numai 
în două sau trei unități din 
județ, (Valea Hușniței, Pristol și 
Salcia) se irigă și noaptea. în 
rest aspersoarele sînt pornite în 
răsăritul soarelui și dacă funcți
onează pînă la lăsatul serii. Mă
car pe plan local, la cursuri da 
zece — douăsprezece zile ar 
trebui școlarizați acei țărani co
operatori care au idee de me
canică.

In aceste zile cînd se simte a- 
tît de mult lipsa umidității din 
sol, toate problemele privind i- 
rigarea culturilor trebuie rezol
vate în unitățile agricole ale 
județului Mehedinți cu maximum 
de urgență și răspundere. Se 
impune o redistribuire a agrega
telor pentru irigat, o îndrumare 
atentă a unităților ce au încă 
deschise șantiere pentru amena
jări pentru a fi terminate cît mai 
curînd posibil. De asemenea tre
buie mobilizate toate forțele, uti
lizate toate mijloacele, exploatate 
din plin posibilitățile ce există în 
fiecare cooperativă agricolă și în
treprindere agricolă de stat — 
precum și cele identificate în 
afara acestora — cisterne, foreze, 
aspersoare, motopompe, pentru ca 
pe suprafețe cît mai mari cultu
rile să primească apa necesară. în 
acest sens, organizațiile U.T-C. 
trebuie să mobilizeze întreaga 
masă de tineri atît la încheierea 
lucrărilor de amenajare a supra
fețelor cît și la transportul apei, 
la efectuarea udărilor. Așa cum 
se sublinia în Hotărîrea Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R. 
și a Consiliului de Miniștri, se im
pune în toate unitățile agricole 
să se organizeze în așa fel munca 
îneît zi și noapte apa să fie 
trimisă spre rădăcina plantelor 
prin asigurarea funcționării ne
întrerupte a tuturor agregatelor 
și utilajelor de care se dispune.

CALENDARUL 
SFIRȘITULUI 

DEAN 
ȘCOLAR

loare talentul și hărnicia ce
lor care ucenicesc astăzi în 
domeniul artelor ori in însu
șirea profesiunii. In primele 
zile ale lunii iunie se va des
chide Expoziția națională de 
desene și fotografii executate 
de copii. Este o manifestare 
tradițională. închinată zilei 
pionierilor din țara noastră. 
Dar elevi taientați care-și 
consacră o parte din timpul 
lor liber desenului, activînd 
în cercurile de arte plastice 
sînt in toate școlile — în li
cee, în școli profesionale și 
tehnice. Producțiile lor vor 
fi găzduite într-o altă expo
ziție, al cărui vernisaj va 
avea loc tot în primele zile ale 
lunii iunie. Iar la 30 iunie se 
va deschide expoziția „Teh
nica se însușește din anii de 
școalâ“ cuprinzînd mecanis
me, machete, piese, executate 
de elevii școlilor profesionale, 
tehnice și ai liceelor de spe
cialitate.

Sfîrșitul lunii iunie și înce
putul lunii iulie este marcat 
și de desfășurarea celor două 
olimpiade internaționale — 
de fizică și de matematică — 
care vor avea loc la Buda
pesta și Moscova: La aceste 
manifestări științifice inter
naționale vor fi reprezentate 
și culorile patriei noastre 
prin participarea elevilor se
lecționați dintre cîștigătorii 
etapelor finale ale concursu
rilor naționale.

Firește, și încheierea anu
lui școlar constituie un eve
niment care trebuie consem
nat. Terminarea cursurilor 
școlare are loc diferențiat, 
pe categorii de elevi. Astfel 
pentru a se putea pregăti în 
vederea* concursului de ad
mitere în liceu, licee de spe
cialitate și școli profesionale 
elevii claselor a VIII-a ter
mină anul școlar la 30 mai; 
elevii claselor I—VII vor în
cheia cursurile în ziua de 7 
iunie, iar colegii lor mai 
mari elevii claselor IX—XI 
— la 15 iunie. Serbările șco
lare se vor desfășura în ziua 
de 9 iunie pentru clasele 
I—VIII și în 15 iunie pentru 
ceilalți elevi. Iar după ce se 
vor încheia serbările școlare 
Vacanța Mare va intra în 
drepturile-i demine și defi
nitive... pînă la toamnă.

M. V.



„Tineretul trebuie să participe 
la realizarea marilor 
aspirații umanitare"

PROIECTUL DE REZOLUȚIE INIȚIAT DE DELEGAȚIA 
ROMÂNĂ LA CONFERINȚA PENTRU DREPTURILE OMULUI

Camisia a doua a Conferinței internaționale pentru drep- 
turtle omului de la Teheran a adoptat în unanimitate joi di
mineața, Proiectul de rezoluție privitor la educarea tineretu
lui în spiritul respectului drepturilor omului și libertăților 
fundamentale. Documentul a fost inițiat de delegația Româ
niei, căreia i s-au alăturat, în calitate de coautori, delegații

Franța, Paris, 
Turnul Eiffel... w

din alte 13 țări printre care : 
India, Iugoslavia, Mexic și R.A

Explicind motivele care 
au inspirat propunerea re
prezentantul României, 
prof. univ. dr. docent Tu
dor Popescu, a subliniat 
vocația tinerilor și dorința 
lor legitimă de a se face 
utili societății și de a par
ticipa din plin Ia realizarea 
marilor aspirații umanitare 
ale secolului nostru. Repre
zentantul român s-a referit 
apoi la importanța adop
tării în unanimitate de că
tre Adunarea Generală a 
O.N.U. a Declarației pri
vind promovarea în rîndu- 
rile tineretului a idealuri
lor de pace, respect reci
proc și înțelegere între po
poare și care și-a găsit un 
Ioc de frunte printre docu
mentele elaborate de 
UNESCO. Rezoluția su
gerează statelor să orien
teze și să încurajeze pe ti
neri de a cunoaște aspira
țiile lumii de azi, de a a- 
precia valorile umane, de 
a înțelege celelalte popoa
re și a-i hotărî Ia luptă 
pentru sănătatea morală și 
spirituală a societății.

Ideile conținute în rezo-

Reprezentanții R. D. Vietnam 
si Statelor Unite
au sosit la Paris

Joi după-amiază a sosit la 
Paris ministrul Xuan Thuy, 
reprezentantul R. D. Vietnam 
la convorbirile oficiale care 
urmează să înceapă astăzi 
cu reprezentantul guvernului 
S.U.A. La aeroportul Bourget, 
ministrul Xuan Thuy a decla
rat reprezentanților presei : 
„In numele guvernului R. D. 
Vietnam am venit la Paris 
pentru convorbiri oficiale cu 
reprezentantul guvernului Sta
telor Unite. Scopul convorbi
rilor este acela de a determi
na, cu participarea americană, 
încetarea necondiționată a 
bombardamentelor și a tuturor 
celorlalte acte de război ame
ricane împotriva R. D. Viet
nam. Vom discuta, de aseme
nea, și alte probleme intere- 
sînd cele două părți, așa cum 
rezultă în mod clar din decla
rația din 3 aprilie 1968 a gu
vernului R. D. Vietnam și din 
cea din 3 mai 1968 a Ministe
rului Afacerilor Externe al 
R. D. Vietnam". Xuan Thuy 
a subliniat că „pentru o solu
ționare corectă a problemei 
vietnameze, guvernul R. D. 
Vietnam a prezentat poziția 
sa în patru puncte, iar Fron
tul Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud — progra
mul său politic. Acestea sînt 
documente rezonabile, logice 
și foarte judicioase". In ce 
privește, a declarat el, dele
gația vietnameză „va face tot 
ce îi stă în putință, cu o ati
tudine de seriozitate, pentru 
a realiza dorința de pace a po
porului vietnamez și cea a po
porului american, a tuturor 
popoarelor lumii".

Reprezentantul R. D. Viet
nam a adus un omagiu preșe
dintelui de Gaulle și guvernu
lui francez, care au avut a- 
mabilitatea de a oferi orașul 
Paris și de a crea condiții fa
vorabile pentru convorbirile 

S.U.A. Aspect din timpul „marșului săracilor"

Algeria, Cehoslovacia, Ghana 
.U.

luție au fost susținute cu 
căldură de asistență. Astfel, 
reprezentantul Olandei a 
arătat că delegația sa acor
dă o mare importanță idei
lor preconizate de rezolu
ție. Felicităm România — 
a spus el — țară care a 
avut în multe rînduri ini
țiative la O.N.U. și în alte 
organizații internaționale în 
legătură cu necesitatea e- 
dlicării tineretului în spiri
tul idealurilor de pace și 
înțelegere între popoare. 
Dr. Hanna Saba, director 
general adjunct al UNESCO 
a precizat că UNESCO a 
supus pe ordinea de zi a 
Conferinței internaționale a 
instrucțiunii publice, care 
va avea Ioc la Bruxelles, 
problema includerii studiu
lui în școli a principiilor 
declarației universale a 
drepturilor omului. Nume
roși delegați au subliniat 
că votul unanim acordat 
Proiectului are o valoare de 
simbol pentru Anul inter
național al drepturilor o- 
mului și reușitei Conferin
ței de la Teheran.

dintre Republica Democrată 
Vietnam și Statele Unite ale 
AmericiL

Vineri seara a sosit la Paris, 
Averell Harriman, reprezentantul 
S.UA. la convorbirile oficiale cu 
reprezentantul guvernului R. D. 
Vietnam. In declarația făcută la 
aeroport in legătură cu convor
birile la care ca participa, Harri
man s-a limitat sâ reamintească 
declarația președintelui Johnson 
în care acesta își exprima speran
ța că convorbirile de la Paris cor 
constitui „un pas important spre 
pace in Asia de Sud-Esf".

Joi, în cea de-a cincea zi a 
noului val de atacuri lansate a- 
supra Saigonului, o unitate a for
țelor patriotice a făcut o breșă 
în sistemul de apărare america- 
no-saigonez și s-a apropiat la nu
mai 3 km de palatul prezidențial 
din centrul orașului. între pa- 
trioți și trupele americano-saigo- 
neze s-au dat lupte înverșunate 
în apropierea podului „Y“, înalt 
de 183 metri și lung de 548 me
tri, care urnește cartierul Cholon 
de restul captialei sud-vietname- 
ze.

Tot în cursul zilei dd joi, un 
batalion al F.N.E. a atacat, pro
tejat de un foc de mortiere și 
rachete, două companii de blin
date americane la 27 km nord- 
vest de Saigon, provocîndu-le pa
gube grele.

Președintele R. D. Vietnam, 
Ho Și Min, a adresat președin
telui Prezidiului C.C. al Frontu
lui Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud, Nguyen Huu 
Tho, o scrisoare in care salută 
noile victorii obținute de patrioți 
și forțele F.N.E. din Vietnamul 
de sud in lupta împotriva cotro
pitorilor americani.

Re-

este 
de

R. F. a GERMANIEI, 
crudescența activității ele
mentelor neonaziste 
condamnată cu tărie 
populație. în fotografie :
Demonstrație Ia Lichten- 
fels împotriva unei reuni
uni a Partidului național 

democrat (neonazist).

A _
întrevederi ale

lui Corneliu Mănescu
IN cursul vizitei făcute joi 

la sediul O.N.UV regele Olav 
al 5-lea al Norvegiei a avut 
o întrevedere cu președintele 
sesiunii Adunării Generale, 
ministrul afacerilor externe 
al României, Corneliu Mănes
cu. In cursul întrevederii, care 
s-a desfășurat într-o atmosfe
ră cordială, președintele Adu
nării Generale a prezentat ac
tivitatea desfășurată la actuala 
sesiune. Cu același prilej, au 
fost discutate și unele aspecte 
ale dezvoltării relațiilor din
tre România și Norvegia.

Mânf»srii a mai a- 

iic, V. K 
or al mi

U A. la ON.l

Intîlnirea 

de la Moscova

irtidelor coi

MOSCOVA 9 (Agerpres’. — 
TASS transmite: La 8 nu. a 
a\ut ioc la Moscova o mtîlnire 
a conducătorilor par 
niște și muncitorești din Bulga
ria, R. D. Germană. Polonia. 
Ungaria și Uniunea Sovietică.

In cursul fntilnirii a avut loc 
un schimb de păreri cu privire 
la problemele actuale ale situa
ției internaționale și ale mișcării 
comuniste și muncitorești inter
naționale. Participanții la întil- 
nire s-au informat reciproc des
pre situația din țările lor și $i-3D 
exprimat hotărîrea fermă de a 
dezvolta și pe viitor pe toate 
căile relațiile de prietenie și co
laborare multilaterală pe baza 
principiilor marxism-leninismu- 
lui, ale internaționalismului pro
letar.

După cum se comunică, întâl
nirea s-a desfășurat într-o at
mosferă de prietenie și cordiali
tate.

Manifestări consacrate
aniversării independenței

României
Cu prilejul aniversării indepen

denței de stat a României, amba
sada română din Montevideo a 
organizat o seară culturală la 
care au participat cetățeni de ori
gine română stabiliți în Uruguay, 

însărcinatul cu afaceri a.i. al 
tării noastre, L Bălței. a vorbit 
despre importanța istorică a aces
tui eveniment A fost prezentat 
filmul documentar „1877 — Răz
boiul pentru independență”.

Misiunile 

companiei 

„Air 
America"

latr-raa cu» aceste nie. e«- 
udiasal uiixadei ..Bangkok 
P«r psblica declarația unei 
persoealitâți bine cunoscute 
ia Tailanda. pe nume M. 
talker. Faima lai Walker de 
„Tiaător de partizani" dăi
nuie de malt timp, de cind 
ca vicepreședinte a! compa
niei _Air America- s-a inta- 
lat la Bangkok. Declarația sa 
furnizează informații precise 
ia legătură cu caracterul an
gajării americane in suita re
presaliilor initiate de autori
tățile tailandeze împotriva 
partizanilor din nordul țării. 
După spusele lui Walker 
compania .„Air America" 
traa>p«riâ trapele tailandeze 
in regiunea Chiang-Mai. situ- 
a:â in nordul tării unde miș- 
cLrra de guerilă este deose
bit de activă. Tot din decla
rația ..vinătorulni“ aflăm că 
Ja cererea departamentului 
amerieaa al apărării, compa
nia a efeetuat operațiunile de 
defoliere a istmului Kra din 
sudul țării". Este vorba de 
mijloacele aeriene pe care le 
folosesc americanii pentru 
distrugerea vegetației de pe 
regiuni întinse, acolo unde 
presupun că se ascund parti
zanii. Tailanda este a treia 
țară, după Vietnam și Laos, 
ende departamentul american 
al apărării a dispus detalie
rea în scopul facilitării „vână
torii de partizani". Accentua
rea penetrației americane 
provoacă nemulțumirea tai- 
landezilar care protestează 
împotriva prezenței pe teri
toriul lor a nu mai puțin de 
30 de baze militare america
ne. Populația acordă tot mai 
mult sprijin miilor de parti
zani împotriva cărora se în
treprind măsuri de urmări
re

S.U.A. s-au angajat treptat 
în acțiunile de „anti-gueri- 
lă" depășind de mult stadiul 
trimiterii de „consilieri". Ele 
acordă în prezent un sprijin 
susținut autorităților de la 
Bangkok în vederea ,,neutra
lizării" mișcării de partizani 
din nordul țării. Același lucru 
se petrece și în alte țări din 
sud-estul asiatic aliate ale 
S.U.A. Și peste tot campania 
„Air America" este pusă la 
treabă. Ea posedă o bază 
importantă Ia Udorn, înzes
trată cu material militar, 
elicoptere și un număr mare 
de avioane. Cea mai mare 
bază a companiei se a&lă însă 
în Taivan, folosind un perso
nal de 4 000 de oameni recru
tați din țările aliate — tai- 
landezi, sud-coreeni, filipi-y 
nezi. „Air America" posedă 
în prezent în Asia 206 aparate 
de zbor care operează în Tai
landa, Laos, Coreea de sud, 
Vietnamul de Sud, Taivan și 
Filipine.

DOINA TOPOR 

partea Ambasadei române din 
Paris a fost depusă o jerbă de 
flori. Au participat reprezentanți 
ai autorităților locale.

La 9 mai la monumentele ri
dicate la Plevna, Grivița în me
moria ostașilor români căzuți în 
luptele pentru cucerirea inde
pendenței de stat a României și 
eliberarea Bulgariei de sub jugul 
otoman au fost depuse coroane 
de flori din partea Ambasadei 
Republicii Socialiste România la 
Sofia.

La solemnități au luat 
reprezentanți ai organelor 
de partid și de stat

parte 
locale

Cu prilejul aniversării 
iței de stat a ~

inde
pendentei de stat a României, 
Dumitru Turcuș, ambasadorul 
Republicii Socialiste România la 
Budapesta a depus joi o coroană 
de flori la cimitirul eroilor ro
mâni de la Rako&liget Au fost 

reprezentanți ai organe- 
‘e puterii de stat

1OS

La S mai. în saloanele Amba
sadei Republicii Socialiste Ro
mânia din Buenos Aires a avut 
loc o seară culturală, oferită pen
tru cetățenii de origină română 
din Buenos Aires de ambasado
rul României în Argentina, Du
mitru Fara, cu prilejul aniversă
rii independenței României. Am
basadorul Dumitru Fara a vorbit 
despre importanța istorică a a- 
cestei aniversări.

Amnistie la Praga
Agenția C.T.K. anunța că pre

ședintele R. S. Cehoslovace, 
Ludvik Svoboda, a emis hotărî
rea cu privire la amnistierea per
soanelor condamnate pentru tre
cerea frauduloasă a frontierei și 
pentru infracțiuni comise împo
triva republicii. -Vi fost amnis- 
tiați cei care au comis infrac
țiuni după 1 ianuarie 1956, pre
cum și persoanele care au comis 
infracțiuni împotriva republicii, 
pentru care au primit pedepse 
sub trei ani închisoare. La per
soanele care au primit pedepse 
mai mari, termenul detențiunii 
se reduce cu trei ani.

pe seim r • /'/semn •pe semn
JOI, in timpul unei reuniuni 

de peste patru ore, la care au 
participat rectorul Jean Roche 
și decanii facultăților Universi
tății din Paris, s-a hotărât re
luarea cursurilor universitare. 
In comunicatul dat publicității 
la sfîrșitul reuniunii, se mențio
nează că ..din motive adminis
trative și materiale reluarea 
cursurilor nu se va face pretu
tindeni in același timp".

Rectornl universității parizie
ne a adresat un apel cadrelor 
didactice și studenților să-și 
reia activitatea. Totodată, el a 
cerut stadenților să evite pe 
viitor incidentele și dezordinea 
pentru a nu stînjeni funcționa
rea normală a universității.

După cum se știe, cursurile 
universitare fuseseră suspenda
te în urma puternicelor mani
festații studențești din capitala 
Franței.

LA SERILE internaționale de 
poezie ce se desfășoară la Tea
trul Odeon din Paris, cu prile
jul centenarului Baudelaire, 
participă poeți din 18 țări. La 7 
și 8 mai, poeta română Ana 
Blandiana a citit din poemele 
sale, recitate apoi în limba fran
ceză de actori ai Teatrului 
Odeon.

LA 9 Mai, poporul sovietic 
a sărbătorit cea de-a 23-a ani
versare a Zilei victoriei. La 
monumentele ridicate la Mos
cova și în alte orașe ale țării, 
au fost depuse coroane de flori

Fran-

Există, aici, ca în orice țară, 
cu o industrie de primă mină, 
o categorie numeroasă de inte
lectuali : inginerii. Despre a- 
ceastă „aristocrație tehnică" a 
lumii contemporane s-a vorbit, 
de obicei, mai puțin. (Parisul, 
deși deține o pondere însemnată 
în economia țării, constituie, în 
primul rînd, pentru cel ce 
îndreaptă spre realitățile sale, o 
cetate a artelor, a culturii uma
niste în genere). Dar despre in
ginerii Parisului și ai Franței se 
vorbește aici, la ora de față, 
mult, foarte mult ; o fac și zia
rele, o fac, mai cu seamă, repre
zentanții acestei categorii, o fac 
politicienii, care operează per
manente asocieri între politica 
guvernului și evoluția acestei 
probleme.

Doar specialiștii francezi 
sînt autori ai atîtor creații 

de larg răsunet în știință și 
tehnică, cei care au pus în 
funcțiune celebrul tren „Capi- 
toliul" care circulă între Paris 
și Toulouse cu impresionanta 
viteză de 200 kilometri pe oră, 
hidrocentrala pe bază de maree 
de la Rance sau cei care fău
resc împreună cu specialiștii 
englezi faimosul avion 
corde“ ca să cităm doar 
din nenumăratele opere 
dică în admirația lumii 
tehnicii Franței.

Peisajul industrial al 
ței, rezultantă a confluenței po
liticii guvernamentale cu opi
niile unor specialiști de prim 
rang, oferă imaginea unei in
dustrii în continuă dezvoltare, 
înscriind definitiv Franța în 
rîndul țărilor cu o pondere im
portantă in economia mondia
lă. în multe sectoare, Franța 
deține un loc de frunte în pro
ducția mondială, dinamica sa 
înregistrînd o creștere medie a- 
nuală de 7 la sută, asigurînd în 
numai 10 ani aproape dublarea 
producției industriale a țării. 
Așa cum sublinia o personali
tate a vieții politice și econo
mice pariziene, „industria fran
ceză nu și-a epuizat încă posi
bilitățile sale de dezvoltare".

Practic, se întîmplă un feno
men care-1 surprinde pe vizita
tor prin neprevăzut : inginerii 
francezi părăsesc Parisul. Ingi
nerii francezi — pentru prima 
oară în istoria Franței — înce
tează să mai socotească Parisul 
drept locul care oferă, mai auto
rizat ca oricare altul, „atestatul 
intelectual", suprema carte de 
vizită a profesiei, notorietate 
publică ; de aceea — pleacă.

Iar direcțiile călătoriei sînt 
provinciile din Nord și din Sud 
ale Franței, R. F. a Germaniei 
și Statele Unite ale Americii.

..Problema inginerilor" se da
torează, în aceeași măsură, am
bițiilor manifeste ale Franței de 
a-și asigura o creștere rapidă 
a productivității muncii prin 
introducerea progresului tehni- 
co-științific, cît și pătrunderii 
capitalului american în in
dustria franceză mai ales în ra
murile de bază — chimie, elec
tronică — industrii cu rol stra
tegic, decisive în dezvoltarea e- 
conomiei. Există acea „supre
mație tehnologică" a Americii 
care atrage, asemeni unui mag
net, privirile multor specialiști 
dornici să se consacre și să se 
perfecționeze.

Ceea ce se petrece azi, din a- 
cest punct de vedere, în rapor
turile S.U.A.—Franța nu face de- 
cît să repete, într-o similitudine 
izbitoare, pînă la confundare de 
planuri, un moment istoric în 
care Franța juca, față de alte 
țări, rolul de azi al Americii. 
Punct de intîlnire și capitală a 
oamenilor de carte. Franța a 
fost ea însăși, cîndva, o atrac
ție irezistibilă pentru intelec
tualii Europei și ai lumii. 
Iar gloria și înflorirea „o- 
rașulni lumină" n-au fost 
străine de aportul celor care ve
neau de pe toate meridianele 
globului, topind aici, ca intr-o 
uriașă retortă, idei, energii, cu
noștințe, emoții, substanțe din a 
căror bogăție și diversitate se 
decantau nenumărate valori.

Lecțiile istoriei nu pot fi uita
te ușor. Deposedată de ceea ce, 

„Con- 
cîteva 
ce ri- 
rangul

pentru cinstirea eroilor căzuți 
în Marele Război pentru Apă
rarea Patriei. La Leningrad 
s-a desfășurat tradiționala pa
radă a cursanților academiilor 
militare. în întreaga țară s-a 
păstrat un moment de recule
gere. La Moscova și în cele
lalte orașe-erou, precum și în 
capitalele republicilor uniona
le au fost trase salve de tun. 
Sărbătoarea Zilei victoriei a 
prilejuit numeroase manifes
tări cultural-artistice. In ma
rile parcuri ale capitalei so
vietice au avut loc serbări 
populare, au avut loc întîlniri 
cu veterani de război, iar pe 
ecranele cinematografelor, ca
selor de cultură și cluburilor 
au rulat filme dedicate fapte
lor de eroism ale luptătorilor 
din timpul războiului împotri
va fascismului.

Cu prilejul celei de-a 150-a 
aniversări a nașterii lui Karl 
Marx, Consiliul internațional 
de filozofie și științe umane 
și Consiliul internațional de 
științe sociale au organizat, 
sub auspiciile UNESCO, un 
colocviu despre „Rolul lui 
Karl Marx in dezvoltarea 
gîndirii științifice contempo
rane". Colocviul s-a deschis 
miercuri seara printr-o șe
dință solemnă, la care a ros
tit o alocuțiune Rene Ma- 
heu, directorul general al 
UNESCO. 

cîndva, i-a aparținut prin de
posedare, Franța a intuit — cea 
dinții dintre puterile occidentale
— acest „pericol tehnologic a- 
merican", dînd primele lovituri 
expansiunii sale și încercînd, 
prin măsuri economice și politi
ce, să impună bariere restrictive 
la adăpostul cărora să-și salve
ze niște valori de însemnătate 
vitală. O ajută, în această luptă, 
însăși slăbiciunile adversarului, 
malformațiile economiei ameri
cane, compromiterea tot măi ac
centuată a S.U.A. pe plan poli
tic ; o ajută acel prestigiu de 
„vieux combatant", totdeauna în 
frunte, decizînd momente de 
răscruce ale istoriei universale, 
prestigiu care desenează, în 
conștiința umanității, însuși nu
mele Franței.

Dar exodul inginerilor pa
rizieni are și alte adrese. 
Acest exod se îndreaptă, 
în primul rînd, spre restul Fran
ței, în special spre provinciile 
din Nord și din Sud. Aceste 
zone exercită, Ia ora de față, un 
veritabil miraj pentru specialiș
tii din domeniul industriei, con
form unor vaste planuri — des
tinate să creeze economiei fran
ceze un profil armonios, unitar 
bazat pe un echilibru judicios 
între industrii și zone geogra
fice.

Uriașe investiții, de stat, 
particulare sau străine, cu con
diția ca investițiile străine să fie 
strict controlate, pornesc spre re
giunile montane ale Alpilor și 
Pirineilor și spre cele agricole 
în scopul introducerii lor în cir
cuitul trepidant al unor industrii 
moderne. Amplele transformări 
industriale care au consacrat 
Franța ca mare putere industria
lă — efectuate într-o primă eta
pă prin concentrarea industriei 
in apropierea bazinelor miniere
— cunosc acum o nouă dimen
siune, o altă metamorfoză, o 
nouă treaptă, materializată prin 
dezvoltarea industriei electroni
ce a mecanicii fine și a chimiei 
și industrializarea agriculturii. 
Pe harta economică a Franței, 
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liniile de sens duc, astfel, la ora 
de față, în afara Parisului și a 
centrelor industriale consacrate 
spre orizonturi noi, pline de bo
gate promisiuni, și ele atrag fi
resc, numeroși reprezentanți ai 
intelectualității tehnice, transfor
mați, peste noapte, din vechi 
parizieni. în exploratori ai unor 
teritorii economice noi, seducă
toare prin inedit și prin posibili
tățile de realizare ce le oferă.

Fără îndoială, cauzele a ceea 
ce ziarele denumesc problema 
inginerilor francezi, a migrației 
lor spre diverse puncte geogra
fice, sînt multiple, ele ținînd. în 
<*gală măsură, și de factorii in-

Cu prilejul aniversării eliberării Cehoslovaciei

Cuvîntarea lui L Svoboda
Cu ocazia celei de-a 23-a ani

versări a eliberării Cehoslovaciei 
de sub jugul fascist, în parcul de 
cultură și odihnă „I. Fucik“ din 
Praga a avut loc o mare adunare 
a oamenilor muncii din capitală, 
la care au luat parte A. Dubcek, 
L. Svoboda și alți conducători de 
partid și de stat, precum și re
prezentanți diplomatici ai țăriloi 
socialiste.

în cuvîntarea rostită cu acest 
prilej, L. Svoboda a vorbit des
pre lupta eroică a popoarelor 
Cehoslovaciei, care, după mai 
mulți ani de crîncenă ocupație 
fascistă, au reușit să fie din nou 
libere, să-și construiască o viață 
nouă. „Ostașii noștri, a spus vor
bitorul, au luptat cot la cot cu 
armatele aliate pe trei fronturi, 
dînd dovadă de eroism și bărbă
ție. Răscoala națională slovacă a 
demonstrat participarea activă a 
poporului slovac în coaliția anti- 
hideristă și voința acestuia de a 
renaște un stat comun cu poporul 
ceh“ Popoarele ceh și slovac, a 
spus vorbitorul, cinstesc, de ase
menea, memoria ostașilor sovie
tici, români și polonezi căzuți în 
luptele pentru eliberarea terito
riului Cehoslovaciei.

Hotărîți să construim republica 
noastră pe baze noi, însuflețiți de 
idealurile socialiste — a spus în 
continuare L. Svoboda — am ob
ținut în perioada care a trecut 
numeroase succese Datorită ma

terni, de sinuozitățile evo
luției economice (exporturile, 
de pildă, înregistrează un 
ritm inferior celui al princi
palilor parteneri și rivali, iar 
importurile cresc mai rapid de- 
cît producția internă), de impre- 
viziunile învățămîntului univer
sitar, care înrîuresc nefast „pia
ța muncii", adică nevoia de ca
dre cu pregătire superioară, de 
specialiști în diverse domenii, 
„în fiecare an trăim o stare de 
incertitudine" — remarca mi
nistrul Alain Peyrefitte în 
„PARIS MATCH" — într-un 
an fiind la modă psiholo
gia, in altul sociologia; cit 
privește învățămîntul tehnic, 
față de el există niște prejude
căți, fiind considerat ca un lu
cru inferior, ca o decădere, și 
asta tocmai acum, în epoca re
voluțiilor tehnico-știlnțifice, care 
au demonstrat că progresul ra
pid aparține acelor națiuni care 
știu sa „producă" tehnicieni de 
înaltă specializare". Aceeași 
„problemă a inginerilor" e pro
vocată și de factori externi, de 
plafonul prețului de cost (care 
depășește pe cel al produselor 
similare fabricate de industria 
vest-germană, ducînd, deci, la o 
micșorare a rentabilității ramu
rilor respective), de gradul de 
competitivitate (investițiile pro
ductive ale Franței fiind mult 
mai mici decît ale S.U.A. și re- 
prezentînd doar jumătate din 
cele ale investițiilor vest-ger- 
mane, nu se răsfrîng îndeajuns 
pe planul înviorării economice 
și tehnice ; fiind vorba despre 
competitivitate, această proble
mă devine și mai acută o dată 
cu desființarea ultimelor bariere 
vamale dintre partenerii din 
Piața Comună). încercînd să 
ofere soluții acestor probleme, 
cunoscutul economist A. Chalan- 
don și ministrul Michel Debre, 
au ajuns Ia concluzia că trebuie 
început prin concentrarea între
prinderilor în același rit^^cu 
creșterea concurenței, pr^Wfltși 
prin mărirea investițiilor pro
ductive.
r \

Asemenea dialoguri, tot mai 
frecvente în ultimul timp, ase
menea soluții, legiferate sau im
puse de viață, de condițiile ac
tualei conjuncturi economico- 
sociale, fac obiectul numeroa
selor mitinguri și demonstrații 
la care participă tinerii Fran
ței, și care vorbesc în termeni 
energici despre perspectiva pe 
care le-o oferă aceste soluții, 
despre rolul și locul lor în edi
ficarea unei noi societăți. ...Dar 
cu aceasta am intrat în spațiul 
celuilalt capitol pe care ni l-am 
propus în însemnările noastre : 
tineretul.

ION POPESCU

rilor eforturi și muncii cinstite a 
poporului nostru, am creat o so
cietate nouă, socialistă, și am spo
rit bogăția materială și culturală 
a țării noastre. Dar, totodată, am 
suferit și unele deziluzii. Efortu
rile noastre nu au fost scutite 
însă de greșeli, care au avut ca 
urmare deformări și ilegalități. 
De aceea, meritul istoric al Parti
dului Comunist din Cehoslovacia 
constă în faptul că a aprecia* 
critic întreaga situație, a condam
nat greșelile trecutului și a pășit 
pe calea unor transformări radi
cale în toate domeniile vieții so
ciale. După patru luni de la ple
nara din ianuarie — a spus vorbi
torul — putem constata că pro
gramul de acțiune al P. C. din 
Cehoslovacia și declarația guver
namentală exprimă nevoile și do
leanțele tuturor cetățenilor cin
stiți ai țării, interesați în binele 
republicii, cărora le este scumpă 
cauza socialismului. Noile proiec
te și planuri, care au primit apro
barea și sprijinul poporului, tre
buie să se transforme treptat în 
viață și în practica socială. Do
rim ca republica noastră să fie 
socialistă și democratică. Cetățe
nii Cehoslovaciei nu 
nimănui să distrugă 
mineze în vreun fel 
turi și convingeri.

vor permite 
sau să sub- 
aceste efor-
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