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SARCINILE STASILITE DE PLENARA C.C. AL P.C.R,—

PROCRAMUi
'

L NOSTRU CONCRET DE ACȚIUNE

(pregătirea și folosirea lor rațională) 

sint forța hotâritoare

Argumentul 
faptelor• COLECTIVELE DE MUNCĂ ALE COMBINATELOR DE INDUSTRIALIZARE A LEMNULUI. DE CELULOZA ȘI HIRTIE și ale întreprinderilor de materiale de construcții au realizat în pri- îhele două luni ale anului, peste sarcinile maximale de plan, o producție marfă în valoare de 53 milioane lei. Astfel. în această perioadă s-au obținut peste prevederi, 900 mc. placaj, 10 000 mp. ferestre și uși, 120 tone celuloză. 300 tone hîrtie, 58 tone obiecte sanitare din porțelan și faianță, alte produse finite, semifabricate și materiale de construcții.Dobîndirea acestor succese a fost posibilă datorită îmbunătățirii proceselor tehnologice și muncii în principalele secții industriale, iptro- ducerii unor noi soluții tehnice avansate, reducerii cheltuielilor la o mie lei producție marfă, precum și a stocurilor supranormative.In vederea îndeplinirii integrale a sarcinilor de plan, Ia toate sortimentele, îndeosebi în sectorul industriei materialelor de construcție, ministerul de resort a luat o serie de măsuri care vizează mooilizarea altor rezerve interne pentru scurtarea duratei de atingere a parametrilor proiectați de către noile obiective și îndeplinirea ritmică a sarcinilor de producție în toate întreprinderile.• UZINA „ELECTROMOTOR" DIN TIMIȘOARA, care de la începutul anului și pînă acum a înregistrat, la nivelul maxim a] planului. o depășire a producției marfă de peste 10 milioane lei, și reînnoiește în acest an gama motoarelor electrice, cu aproape 50 de tipodi- mensiuni, din care mai mult de jumătate o formează grupa motoarelor mono și trifazate.în nomenclatorul de produse al uzinei mai figurează, pentru acest an. diferite motoare electrice cu randament sporit de pornire, servomotoare. instalații electrice de ventilație automată și alte utilaje energetice,' mult solicitate și la export.De altfel, în relațiile sale cu beneficiarii externi, Uzina „Electromotor“ se dovedește un partener deosebit de receptiv. In baza noilor contracte încheiate în 1973 uzina livrează un volum de produse cu peste 20 la sută mai mare decît anul trecut. în primele 2 luni ale anului cînd planul la export a fost depășit CU 8 la sută față de prevederi, uzina a expediat, înainte de termen, un număr sporit de motoare în U.R.S.S., K.D. Germană. Franța, R. F. Germania și în alte țări.(Agerpres)
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în conferința de dare de seamă și alegeri de la Nucet-Dîm- bovița, vechiului comitet comunal U.T.C. i s-au adus multe reproșuri. Comitetul comunal U.T.C., s-a zis atunci — a dat dovadă de un stil de muncă defectuos, de formalism; nu a realizat niciodată o muncă colectivă: membrii săi nu și-au înțeles răspunderea personală, iar aceste neajunsuri au fost așa cum de altfel consemna și darea de seamă. „cauza principală a lipsurilor manifestate în cadrul. organizației comunale“. Numind principala cauză a multor neîni-

aceasta este opinia autorilor cunoscutului 
autoturism de teren fabricat la Cimpulung Muscel

LA UZINA MECANICA „ARO" DIN CIMPU- 

LUNG MUSCEL LUCREAZĂ PESTE 3 000 DE TI

NERI, MAJORITATEA SUB 22 DE ANI. Cu alte 

cuvinte, ei dețin in toate secțiile o pondere im-

portantă și nu degeaba ne declara directorul 

general al uzinei, tovarășul Victor Naghi, Erou 

al Muncii Socialiste, că prestigiul firmei „ARO", 

prestigiul autoturismului românesc de teren aflai

astăzi pe drumurile din peste 50 de țări, se spri

jină și pe umerii lor. De fapt, performanțele pro-

dusului uzinei, sînt, pe plan concret, și perfor-

manțele la care au ajuns ei inșiși în desăvîrșirea 

lor profesională, ne declara și moistrul Dumitru

Soare, din secția montaj-general.

Tinărul inginer FLORENTIN SANDU in timpul elaborării'unei 
noi șarje la oțelăria Combinatului Siderurgic Galați.

Foto: GHEORGHE CUCU

pliniri, criticînd deci aspru activitatea comitetului căruia îi dăduseră mandatul în urmă cu doi ani, tinerii comunei atenționau în același timp, prin reprezentanții lor, noul comitet comunal asupra pericolului ce îl așteaptă dacă va continua să acționeze la fel.De atunci au trecut trei luni, o perioadă de timp relativ scurtă și totuși suficientă pentru a putea vorbi cel puțin de felul cum a pornit la drum noul comitet pentru onorarea datoriilor ce îi revin. Cu această intenție am și deschis aici discuția, mai 

întîi cu Ion Voicu, activist al comitetului județean U.T.C. Venise la Nucet pentru o instruire cu întregul activ U.T.C. din comună și îmi spunea că în nici un chip nu pune la îndoială activitatea bună a comitetului. Și asta pentru că, explica dumnealui, pînă acum de această comună a răspuns unul din cei mai buni activiști ai comitetului județean U.T.C.- —- Vă veți convinge, întîlnin- du-ne azi cu tot activul comunei. a conchis apoi Ion Voicu.Și a urmat întîlnirea, într-o sală de clasă a Liceului agricol

„Eu consider că uzina este o adevărată scoală, <1 universitate a vieții — ne mai declara maistrul Soare — în care țînărul se dezvoltă, învață să stea cu picioarele pe pănrint, se deprinde să biruie greutăți inerente, devine, pe zi ce trece, ceea ce și-a propus, adică omul pe care se bizuie societatea noastră. Iar pe acest om. cu toate calitățile și, de ce n-am recunoaște-o. și cu unele defecte, noi îl verificăm în focul producției“.Așadar, legătura om-producție, singura rațiune pentru care te afli în uzină, deci calificarea in primă și în ultimă instanță, constituie și la ARO unul dintre obiectivele principale ale colectivului. In ultimii ani, s-a și observat de altfel o creștere substanțială a capacităților profesionale. atit în urma intrării ih'producție a unor promoții de absolvenți tot mai bine pregătite in grupul școlar al uzinei, cit și datorită acțiunii de reciclare a muncitorilor ițjai vechi, in vdde/ea asimilării cu maximum de randament a tehnicii noi cu care a fost înzestrată uzina.în același timp, la ..ARO“ se acordă atenție cuvenită și numărului mare de tineri ucenici, sosiți pentru calificarea la locul de muncă prin cursuri de scurtă durată. Grija cu care sînt înconjurați de la intrarea pe poarta uzinei, începind cu asigurarea cazării și continuind cu îndrumarea atentă a fiecărui pas în meserie, de către muncitori cu experiența, vine să exemplifice pe viu textul în- , demnului pe care îl putem citi în fiecare secție : „Nu-mi este indiferent cum muncește, cum se comportă tinărul de lîngă mine !“Frezorul Ion Moiceanu, din atelierul de întreținere, a ținut să argumenteze :— Iată, eu a trebuit să plec din uzină două luni și jumătate. în locul meu, a rămas la freză Mihai Sofiea, aflat încă, în curs de calificare. Știam că „vede“ meserie, dar oricum, 
IN PAGINILE II. III. IV.:

PROIECTUL DE LEGE
privind dezvoltarea construcției de locuințe, 
vînzarea de locuințe din fondul de stat către 
populație și construirea de case de odihnă 

proprietate personală

PROIECTUL DE LEGE
privind administrarea fondului locativ și re
glementarea raporturilor dintre proprietari 

și chiriași

din comună. Plină pînă la refuz, aproape numai cu elevi de la liceu (ulterior am aflat că mulți au fost aduși doar pentru a nu rămîne locuri goale), sala a audiat timp de 40 de minute o „scurtă expunere“, cum zicea activistul județean, despre felul cum trebuie întocmit un program de activitate, despre necesitatea achitării cotizației și cîte- va indicații privitoare la desfășurarea în continuare a învățâ-N. COȘOVEANU
(Continuare în pag. a V-a)
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FESTIVA 

CONSACRATA 

ZILEI 

DE 8 MARTIE — 

ZIUA 

INTERNAȚIONALĂ 

A FEMEII

plecasem, intr-un fel. cu inima strînsă, pentru că știți, la noi. la întreținere, volumul de muncă e marc, pretențiile asupra calității nu-s pe undeva, la mijloc, ci sus de tot.. Doar de felul in care se muncește la întreținere depinde, in fond, bunul mers al întregii activități din uzină. Ei bine, cînd m-ain întors, mi s-a spus că nici nu mi s-a simțit lipsa ; el, Mihai Sofiea, se descurcase la fel de bine ca mine. Dar asta i se da- torește chiar lui, pentru că e un băiat serios, a înțeles din capul locului că meseria nu se învață pe văzute, ci punînd mina. îndrăznind. Apoi, cred că și eu am găsit drumul spre Unina lui, fiindu-i prieten de la bun început, tratindu-1 de la egal la egal cum s-ar spune, nu trimițindu-l la măturat prin a- telier. așa cum am auzit că se mai procedează prin unele locuri lăsindu-i pe tineri să învețe meseria „pfe furate“. Eu am lucrat cot ia cot cu el, l-am pus Ia freză, l-am sfătuit, î-am arătat, iar l-am sfătuit, iar i-arn arătat, așa că acum, cînd abia a trecut în anul doi, Mihai muncește ca și cum ar fi calificat.Aș mai vrea să arăt că ucenicul meu nu s-a sfiit nici să se amestece în treburile mele, la inovația asta- a mea, agregatul pentru prelucrarea crucilor cardanice. îl preocupă tot ce este nou. Așa și trebuie să fie uri tînăr, eu asta cred.De fapt, nici Ion Moiceanu n-a sărit peste ștacheta tinereții. așa că. discutînd cu el, no-DRAGOMIR HOROMNEA
(Continuare în pag. a V-a)

Peisaj industrial
Foto : GH. CUCI.

SK;

iX-y,

Tovarășul Nicolae Ceausescu
7 7

a primit delegația Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Coreea

Tovarășul Nicolae Ceaușeseu. secretar general al Partidului Comunist Român, a primit, joi, delegația Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, condusă de tovarășul Kim Dong Ghiu, mejnbru al Comitetului Politic,’secretai' al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, care, la invitația C.C. al P.C.R.. fac» o vizită de prietenie in țara noastră.La convorbire au participai : din partea română, tovarășii Gheorghe Pană, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Aurel Duca, membru supleant al Comitetului Execu- ^jiutiv al C.C. al P.C.R.. ștefan Andrei, secretar al C.C. al P.C.R.. Dumitru Turcuș. adjunct de șei de secție la C.C. al P.C.R.. Dumitru Popa, ambasadorul R.S. România la Phenian ;din partea coreeană, tovarășii Kim Culc The. membru al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, șef de secție la C'.f5. al Partidului Muncii din -Coreea, Kim Hil Hiăn, adjunct de șef de secție la C.C. al Partidului Muncii din Coreea, și Li Min Su, ambasadorul R.P.D. Coreene la .București.Cu prilejul întrevederii, conducătorul delegației coreene “a transmis tovarășului Nicolae Ceaușeseu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, un mesaj de prietenie frățească și sincere felicitări din partea tovarășului Kim Ir Sen, secretar general al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, președinte al Republicii Populare Democrate Coreene, precum și urări de noi succese poporului român in îndeplinirea sarci

INTERVIUL ACORDAT
de președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România,

NICOLAE CEAUSESCU,
■» r

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

olandez „Brabant Pers N.V.“După cum s-a mai anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușeseu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, l-a primit pe ziaristul olandez la 21 februarie a.c., câruia i-a acordat un interviuÎNTREBARE : Recent, Româ
nia a sărbătorit a 25-a aniver
sare a proclamării Republicii. 
Aruncînd o privire retrospectivă, 
bare au fpst cele mai mari difi
cultăți de învins pe calea edifi
cării noii societăți ?RĂSPUNS : Pentru a putea înțelege mai bine greutățile pe care România le-a avut de învins pe plan economico-social în anii construcției socialiste, ar trebui să mențione» că acum 25 de ani nivelul său de dezvoltare era foarte scăzut. A-' veam o industrie slabă, care .fusese în 'mare parte distrusă de război, o agricultură bazată pe o tehnică înapoiată. In acest context, trebuie să menționez că peste 75 la sută din. populația țârii muncea in sectorul agricol. 1Astăzi, România a devenit o țară' cu o industrie organizată pe baza tehnicii avansate, a cărei producție este de peste 20 de ori mai mare decît cea a anului 1938 — anul cu cea mai înaltă producție industrială din trecut. Din producția industrială internă putem să acoperim astăzi circa 70 la sută din necesarul de mașini și utilaje a.1 țării, și, totodată, să exportăm asemenea' produse in- 

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

t.r-un șir de state. De asemenea, agricultura s-a . transformat în mod radical. Producția ei asigură aprovizionarea în bune condițiuni a populației și chiar unele disponibilități pentru export.Succese mari am obținut în dezvoltarea învățămWtului, științei și culturii. In această privință, voi menționa că România se număra în. trecut’printre țările din Europa cu cel mai mare număr de analfabeți. Am lichidat de mult, această stare. Am introdus învățămin- «tul obligatoriu de 10 ani, iar numărul studenților la 1 000 de locuitori este echivalent cu cel din țările' dezvoltate. Practic, România își pregătește in țară întregii necesar de cadre de specialitate.De aici se pot vedea și ce, greutâțj am avut de întimpinat. In primul rînd, am avut de luptat cu starea de înapoiere din ’ industrie și agricultură. A trebuit să depunem eforturi mari pentru a putea' reorganiza. într-o perioadă scurtă, industria și agricultura pe o bază nouă. După cum am arătat mai înainte, am obținut succese importante pe această cale, deși sintem conștienți că mai a- vem încă de parcurs un drum lung pentru a putea spune că 

oară a raporturilor de conlucrare și intrajutorare tovărășească dintre cele două partide și țări, ceea ce corespunde intereselor popoarelor român și coreean, cauzei generale a păcii și socialismului.în numele Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, tovarășul Kim Dong. Ghiu a exprimat mulțumiri pentru sprijinul frățesc, internaționalist, acordat de Partidul Comunist Român, de România socialistă eforturilor poporului coreean pentru reunificarea pașnică și independentă a patriei. Subliniind că Partidul Comunist Român și guvernul Republicii Socialiste România au salutat de la bun început inițiativele guvernului R.P.D. Coreene și personal ale tovarășului Kim Ir Sen îndreptate spre reunificarea patriei, tovarășul Nicolae Ceaușeseu a reafirmat hotărirea de a acorda și in continuare întregul sprijin înfăptuirii acestei aspirații naționale fundamentale a poporului frate coreean, pe cale pașnică și democratică fără nici un amestec din afara.După convorbire, tovarășul Nicolae Ceaușeseu a reținut pe membrii delegației Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea la dejun. In timpul dejunului. tovarășul Nicolae Ceaușeseu și tovarășul Kim Dong Ghiu au rostit toasturi.Intilnirea și dejunul s-au desfășurat intr-o atmosferă de cordialitate și prietenie. în spiritul bunelor relații existente intre Partidul Comunist Român și Partidul Muncii din Coreea, dintre Republica Socialistă .România și Republica Populară Democrată Coreeană.

România a devenit o tară eu o industrie dezvoltată, la. nivelul statelor avansate din Europa.A trebuit, de'asemenea, să facem față lipsei de cadre calificate la toate nivelele. De altfel, aș putea spune că a- ceasta a constituit poate dificultatea cea mai mare, pentru că dezvoltarea nu este posibilă fără a dispune de cadre 1 de specialitate în toate domeniile — începind cu muncitorii calificați și pînă la cadrele superioare. Și in această privință, după cum am menționat, am reușit ca. într-u.n tiirjp scurt să depășim dificultățile. Fără îndoială, aceste dificultăți au influențat într-o anumită măsură asupra dezvoltării noastre, au făcut să nu putem merge înainte intr-un ritm mai rapid, pentru că. după cum sâ știe, dacă uzinele se pot crea în ci- țiva ani. formarea cadrelor necesare cere un timp mult mai îndelungat. Am putea spune insă că acum am depășit și a- ceâstă situație.’O altă dificultate pe care a trebuit să o învingem se referă la insuficiența mijloacelor materiale și financiare de care a dispu% România, la faotul că, in fond, întreaga dezvoltare a trebuit să fie realizată prin eforturile poporului. Aceasta a determinat alocarea a circa 30—32 la sută din venitul, național in scopul dezvoltării e- conomico-.sociale a țarii. efort, pe care România este obligată
(Continuare in pag. a Vl-a)

A început 
construcția 

celei mai mari 

unități 
termoelectriceA început construcția celei mai mari unități termoelectrice realizată piuă acum in țara noastră, la Turceni, in județul Gorj. în prima etapă. centrala va fi dotată cu patru grupuri de cite 330 M.W., preconizin- du-se ca în perioada 1980— 1982 ea să fie extinsă cu alte două grupuri de mare putere. avind fiecare 6fi(b—700 M.W., care urmeazij a fi produse în întregime de industria noastră constructoare de mașini.Realizarea termocentralei de Ia Turceni, care va ocupa un loc de frunte în rin- dul obiectivelor energetice de acest gen din Europa, are rolul de a completa balanța energetică, prin valorificarea lignitului ce nu-și poate găsi utilizări mai bune în alto tainuri economice.



Proiect LEGE
privind dezvoltarea construcției de locuințe, 

vînzarea de locuințe din fondul de stat către populație
si construirea

Potrivit hotărîrii recentei plenare a C.C. al P.C.R., se su
pune dezbaterii publice Proiectul de lege privind dezvol
tarea construcției de locuințe, vinzarea de locuințe din 
fondul de stat către populație și construirea de case de 
odihnă proprietate personală.

Observațiile, propunerile și sugestiile oamenilor muncii 
pe marginea proiectelor supuse dezbaterii vor fi trimise 
pină la data de 15 martie 1973 la Comitetul de stat pentru 

, economia și administrația locală, Calea Victoriei nr. 63-69.Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România adoptă prezenta lege
CAPITOLUL I

DispozițiiArt. 1. Dezvoltarea în ritm Înalt a economiei naționale, modernizarea orașelor și centrelor muncitorești, creșterea numărului de muncitori și specialiști, sporirea continuă a salariului și celorlalte venituri ale oamenilor muncii, fac necesare dezvoltarea construcției de locuințe și îmbunătățirea-, gradului lor de confort — con-, diție esențială pentru ridicarea bunăstării întregului popor.în scopul satisfacerii cerințelor crescînde de locuințe, se va intensifica ritmul construirii de locuințe noi și se vor lua măsuri de îmbunătățire continuă a confortului, în concordanță cu ritmul dezvoltării economiei naționale și potrivit prevederilor planului de stat.Art. 2. Construcția de locuințe se realizează din î— fondurile de investiții centralizate ale statului, pentru locuințe constituind proprietate de stat;— fondurile întreprinderilor, pentru locuințele proprietate de stat date în administrarea lor directă ;— fondurile organizațiilor cooperatiste și altor organizații obștești cu caracter economic, pentru locuințele proprietatea acestora ;— veniturile populației, inclusiv cu credite acordate de stat,, pentru locuințele constituind proprietate personală a cetățenilor.Locuințele construite din fondurile de investiții centralizate ale statului sînt administrate de întreprinderi subordonate consiliilor populare sau de .alt? întreprinderi de stat.Art. 3. Dezvoltarea armonioasă a orașelor și centrelor muncitorești impune construirea noilor locuințe in conformitate cu prevederile schițelor și planurilor de sistematizare, cu respectarea strictă a regimului de construcție, în ceea ce privește numărul nivelelor, densitatea clădirilor și linia lor arhitectonică.Art. 4. Terenurile situate în perimetrele orașelor sînt supuse regimului sistematizării, indiferent de natura proprietății. Deținătorii acestor terenuri pot construi numai cu aprobarea
CAPITOLUL II

Construirea de locuințe proprietate 

personală cu sprijinul statului

Art. 9. Statul sprijină construirea de locuințe proprietate personală prin acordarea de credite pe termen lung, atribuirea de terenuri pentru construcție, asigurarea de materiale, precum și prin proiectare și execuție.Art. 10. Cetățenii pot să-și construiască o locuință proprietate personală, pentru ei și familiile lor, cu mijloace proprii și cu sprijinul statului, în orașul In care domiciliază.Art. 11. Cetățenii care au un venit mediu pe fiecare membru de familie mai mare de 900 lei lunar vor trebui să-și construiască sau să-și cumpere locuințe proprietate personală, în- trucît acestora nu li se vor mai închiria în viitor locuințe din fondul locativ de stat. In acest scop, ei vor beneficia de credite și alte avantaje din partea statului, in conformitate cil prevederile legii.Statul sprijină în mod deosebit pe cei ce au venituri mai mici de 900 lei pe fiecare membru de familie și care doresc să-și construiască sau să-și cumpere locuință proprietate personală, creîndu-le condiții mai avantajoase decit celor cu ve-i nituri mai mari, în ceea ce privește dobînda și durata de rambursare a creditelor, acordîn- du-le prioritate la contractare dacă au condiții grele de locuit.Art. 12. De asemenea, cetățenii cu un venit mediu lunar de peste 900 lei pe fiecare membru de familie — care dețin în prezent cu chirie o locuință din fondul locativ de stat — vor trebui să-și construiască sau să-și cumpere o locuință, beneficiind de credite, în conformitate cu prevederile legii.Realizarea acestor locuințe se va face în mod eșalonat, în viitorii ani, potrivit prevederilor planului de stat privind construcția și darea în folosință a locuințelor.La eșalonarea construcțiilor de locuințe proprietate personală, se vor avea în vedere cetățenii care au venituri mai mari și cărora le revine în primul rînd obligația de a-și construi sau cumpăra o locuință proprietate personală.Art. 13 Acordarea creditelor pentru construirea de locuințe proprietate personală se face în următoarea ordine de prioritate i— muncitorilor calificați, In primul rînd celor din marile u- nități industriale ;

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

— salariaților transferați în interesul serviciului din alte localități ;— cadrelor de specialitate care lucrează în producția materială, în activitatea de proiectare, cercetare științifică și în- vățămînt;— absolvenților repartizați în producție veniți din alte localități ;— familiilor cu mai mulți copii ;— tinerilor căsătoriți ;— cetățenilor care achită integral, la contractare, prețul locuinței ;— salariaților încadrați pe bază de concurs, veniți din alte localități ;— celorlalți cetățeni.în cadrul fiecărei categorii, se acordă preferință t celor care au condiții grele de locuit, îndeosebi familiilor cu mai mulți copii ; celor care nu pot beneficia de locuințe din fondul locativ de stat, întrucît au un venit mediu lunar pe fiecare membru al familiei mai mare de 900 lei ; cetățenilor care au depus un a- vans mai mare și au o vechime mai mare la Casa de Economii și Consemnațiunl.Art. 14. Cetățenii ale căror locuințe se demolează, pentru noi construcții sau sistematizări, vor primi în folosință locuințe din fondul locativ de stat, necesare pentru ei și familiile lor.Dacă aceștia au un venit mediu lunar pe fiecare membru al familiei mai mare de 900 lei, vor trebui apoi să-și construiască sau să cumpere o locuință proprietate personală,,Art. 15. Cetățenii cate se mută definitiv dintr-o localitate în alta, în interes de serviciu sau familial, și posedă o locuință proprietate personală -o pot vinde și au dreptul să-și construiască o nouă locuință tn localitatea în care se stabilesc.în acest scop pot primi, In condițiile legii, terenul necesar și dacă suma încasată din vîn- zarea vechii locuințe nu acoperă costul unei locuințe pot primi Un credit de completare fără a depăși plafoanele de credite prevăzute la art. 19.Art. 16. Statul sprijină prin credite și execuție construirea de locuințe proprietate personală de tipul celor ce se realizează din fondurile statului, precum și de locuințe cu confort sporit, numai dacă acestea se încadrează, în ceea ce privește suprafața, dotarea și finisajele,

de case de odihnă proprietate personalăîn normele aprobate de Consiliul de Miniștri pentru astfel de locuințe.Art. 17. Acordarea creditelor pentru construirea locuințelor proprietate personală se va face la propunerea colectivelor de muncă în care solicitanții își desfășoară activitatea, aprobate, după caz. de comitetele sau consiliile oamenilor muncii, ori de celelalte organe de conducere colectivă, ținînd seama de aportul solicitanților în producție, de necesitatea asigurării stabilității lor în unitate și de condițiile lor de locuit, în

rs

Salariul tarifar sau venitul mediu brut lunar
OI pînă la 1 500 lei 20 la sută 25 aniII 1 501-—2 000 lei 25 la sută 20 aniIII peste 2 000 lei 30 la sută 15 aniArt. 19. Creditele pentru locuințele de tipul celor prevăzut- 

te la art. 16 nu vor putea depăși :35 000 lei pentru locuința CUo cameră ;55 000 lei pentru locuința cu2 camere ;70 000 lei pentru locuința cu3 camere ;80 000 lei pentru locuința cu4 camere ;90 000 lei pentru locuința cu5 camere.Art.20. CostUiT garajelor și a-nexelor gospodărești. se evidențiază separat în deviz și se plătește integral de beneficiar la data încheierii contractului.Art. 21. Cetățenii domiciliați în orașe, care iși construiesc locuințe proprietate personală în regie proprie — în cartierele sau zonele unde schițele de sistematizare permit construcții mici — pot obține credite în a- ce.st scop în sumă de cel mult 25.000 lei, rambursabile intr-o perioadă de 20 ani. Creditele se •acordă cu condiția ca beneficiarul să facă dovada că are posibilități materiale pentru realizarea construcției.Cetățenii care iși construiesc locuințe sistem vilă nu beneficiază de credite din partea statului. Ei pot să-și construiască asemenea locuințe numai in zonele prevăzute in schitele de sistematizare.Salariații din mediul rural, în special cadrele didactice, medicii, specialiștii din stațiuni de mecanizarea agriculturii, întreprinderi agricole de stat și cooperativele agricole de producție, eare nu au o locuință proprie in comuna in care îsi au locul de muncă, pot beneficia de un credit de pină la 25 000 lei. pe termen de 20 ani, pentru a-și construi locuință proprietate personală în acea comună.Salariații care au locul de muncă în orașe mari și domiciliază în localitățile din jurul acestora, vor fi sprijiniți să-și construiască locuință proprietate personală în localitatea în care domiciliază, dacă nu au locuință proprie. în acest scop, el pot beneficia de un credit de pină la 25 000 lei, pe termen de 20 ani. . .....Art. 22. Cetățenii domiciliat! în localitățile balneoclimatice, localități cu caracter balnear sau turistic, care vor să-și amenajeze ori să construiască* locuințe proprietate personală cu spații pentru cazarea turiștilor, beneficiază de sprijinul statului, prin atribuirea de terenuri, celor ce nu au, cu plata unei taxe anuale și acordarea de credite.Sprijinul statului se acorda numai pentru amenajarea ori construirea unei locuințe cu cel mult două camere peste nevoile de locuit ale proprietarului și ale familiei sale. La determinarea nevoilor de locuit se are în vedere ca fiecărui membru al familiei să-1 fie asigurată o cameră separată.Spațiile locative prevăzute la alineatul precedent se realizează în regie, prin unitățile de prestări în construcții, ori prin organizațiile cooperatiste, cetățenii putînd beneficia, în acest scop de următoarele credite:a) pînă la 10 000 lei, pentru modernizări și extinderi de spații locative, rambursabile înțr-o perioadă de pînă la 5 ani;b) pînă la 30 000 lei, pentru construirea de locuințe proprietate personală cu spații pentru cazarea turiștilor, rambursabile într-o perioadă de pînă la 10 ani.Creditele prevăzute în prezentul articol se vor acorda cu condiția încheierii prealabile a unor convenții între cetățeni și oficiile de turism, pe baza normelor stabilite de Consiliul de Miniștri.Art. 23. Prioritatea la acordarea creditelor se stabilește, potrivit criteriilor prevăzute la art. 13, de către comisii constituite de comitetele executive ale consiliilor populare.Comisiile vor stabili lista solicitanților în ordinea de prioritate și o vor afișa la sediul
CAPITOLUL III

Criterii de stabilire a prețurilor

Art. 33. Locuințele proprietate personală construite cu sprijinul statului se proiectează și se execută prin organizații de stat sau cooperatiste pe bază de contracte încheiate la prețuri ferme de deviz, sau se proiectează și se execută de către beneficiar în regie.

ordinea de prioritate stabilită la art. 13. *Comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București vor stabili anual numărul de locuințe a căror construire se poate contracta cu salariații fiecărei u- nități socialiste.Art. 18. Avansul minim și durata maximă de rambursare a creditului se stabilesc pentru salariați, in funcție de salariul tarifar lunar, iar pentru celelalte categorii de cetățeni, în funcție de venitul mediu brut lunar, la data Încheierii contractului, după cum urmează :
Avansul minim față de prețul de deviz 

organizațiilor care încheie contractele pentru construirea de locuințe cu cetățenii.Cei interesați pot face contestații asupra ordinii de prioritate stabilite, în termen de 15 zile de la afișarea listei, la comitetul executiv al consiliului popular respectiv, care le va soluționa în termen de maximum 30 zile de la înregistrare.Art. 24. Statul acordă credite in . limitele prevăzute • la art 18 și 19, cetățenilor care au încheiat contracte pentru construirea de locuințe proprietate personală, pentru diferența dintre prețul de deviz prevăzut în contract și avansul depus de, beneficiar.Pentru obținerea creditului, Ia încheierea contractelor de «■onstruire de locuințe proprietate personală cu organizații de stat sau cu organizații cooperatiste, beneficiarul trebuie să aibș depusă la Casa de Economii și Consemnațiunl, în scopul construirii de locuințe, o sumă de bani reprezentînd cel puțin avansul din prețul prevăzut în contract.Art. 25. Pentru împrumuturile acordate în condițiile prezentei legi se va percepe, în mod diferențiat, o dobîndă anuală de 2—5 la sută, ce se va stabili în. funcție de salariu] tarifar lunar sau venitul mediu brut »lunar prevăzut la art. 18 și de mărimea creditului, potrivit dispozițiilor legale.Art. 26. Casa de Economii și Consemnațiuni este autorizată să acorde cetățenilor credite pentru construirea de locuințe, în condițiile stabilite de Consiliul de Miniștri.Art. 27. împrumutul va fi garantat prin constituirea unei ipoteci asupra locuinței dobîn- dite în condițiile prezentei legi, înscrierea ipotecii se va dispune pe baza înscrisului constatate- al contractului de împrumut, la cererea Casei de Economii și Consemnațiuni.Pînă la rambursarea integrală a creditului, locuința dobîn- dită în condițiile prezentei legi nu poate fi înstrăinată, demolată sau restructurată, decîț cu autorizarea prealabilă a Casei de Economii și Consemnațiuni.Art. 28. Casa de Economii și Consemnațiuni va elibera creditul în mod treptat, pe măsura executării construcției.în cazul în care beneficiarul creditului va utiliza in alte scopuri sumele primite, Casa de Economii și Consemnațiuni va retrage creditul acordat și va urmări recuperarea sumelor eliberate cu o dobîndă anuală de 12 la sută calculată la întreaga sumă eliberată de a- ceasla.Art. 29. Se autoriză Casa de Economii și Consemnațiuni să acorde populației, credite pentru constituirea avansului, precum și pentru completarea sumei necesare acoperirii costului integral în vederea contractării unei locuințe proprietate personală.Credite pentru constituirea a- vansului se acordă pe termen de maximum 5 ani, iar cele pentru completarea sumei necesare acoperirii costului integral al locuinței, pe termen de maximum 10 ani.Pentru aceste credite se percepe o dobîndă de 8 la sută pe an.Art. 30. — în cazul neresti- tuirii la termenele stabilite a ratelor, Casa de Economii și Consemnațiuni va percepe o dobîndă de 12 la sută pe an asupra ratelor restante pentru creditele acordate.Art. 31. Cetățenii care, la încheierea contractului, plătesc integral prețul locuinței, beneficiază de o bonificație constînd in reducerea cu 50 la sută a comisionului cuvenit organizației care încheie contracte pentru construirea de locuințe.Art. 32. Pentru nepredarea locuinței în termenul stabilit prin contract, organizația cu care s-a încheiat contractul pentru construirea de locuințe proprietate personală va plăti beneficiarului penalități de in- tîrziere.

Art. 34. în prețul locuinței se includ, după caz, costul proiectării, costul execuției lucrărilor, inclusiv beneficitțl organizației de construcții, precum și comisionul organizației care încheie contractul de construcții cu beneficiarul locuinței.Art. 35. Statul execută proiecte tip pentru locuințe si

tuate în clădiri mari, cu mai multe nivele. Pentru celelalte locuințe proiectarea se realizează prin organizațiile cooperatiste sau alte unități prestatoare de servicii.Asociațiile de cooperare pentru construirea de locuințe proprietate personală pot construi locuințe pe bază de proiecte tip, puse 1^ dispoziție de către organizațiile de stat, contra cost, adaptarea la teren urmînd a fi făcută prin organizațiile cooperatiste sau unitățile prestatoare de servicii.Art. 36. Costul execuției lucrărilor de construcții, inclusiv beneficiul organizației constructoare, se stabilește pe baza devizelor elaborate pe obiect.în scopul de a veni în sprijinul cetățenilor, materialele de
CAPITOLUL IV

Vînzarea de locuințe din fondul locativ 

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

Construirea de case de odihnă 

proprietate personalăArt. 41. Cetățenii, indiferent de localitatea de domiciliu, pot să-și construiască cu mijloace proprii o singură casă de odihnă proprietate personală, de dimensiuni restrînse,. strict corespunzătoare necesitățildr familiilor lor, în localitățile prevăzute la art. 43.Art. 42. Statul sprijină construcția caselor de odihnă proprietate personală prin atribuirea de teren în folosință pe durata existenței construcției.In vederea folosirii cit mai raționale a terenurilor și a respectării regimului de construcții stabilit pentru localitatea respectivă — prin schița de sistematizare — se acordă prioritate cetățenilor asociați pentru realizarea în comun a unor astfel de case, dispuse pe mai multe nivele.Terenurile pentru construirea caselor de odihnă proprietate personală se atribuie contra unei taxe anuale.Terenurile care se atribuie în scopul construirii de case de odihnă se vor stabili în fiecare localitate de către comitetul executiv al consiliului popular, în zone periferice, care nu pot fi utilizate in alte scopuri, și pe care nu sînt prevăzute a fi construite complexe turistice sau alte obiective de interes obștesc.Casele de odihnă se pot exe

construcții . vor fi livrate, la prețuri de producție, în cazul cînd locuințele se construiesc prin organizațiile de stat.De asemenea, materialele de construcții vor fi livrate la prețuri de producție dacă locuințele se construiesc de organizațiile cooperatiste, în cazul locuințelor din clădirile tip blocuri.Dacă organizațiile cooperatiste realizează locuințe în case mici sau în clădiri tip vilă, materialele de construcții vor fi livrate la prețuri cu amănuntul. Cu același preț se livrează materialele de construcții atunci cînd locuințele se execută de unitățile prestatoare de servicii sau de către proprietari, în regie proprie.

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

cuta numai pe baza autorizației de construcție eliberată de către comitetele executive ale consiliilor populare. ■Materialele necesare realizării casei de odihnă se procură de la fondul pieței, cu prețul cu amănuntul.Execuția caselor de odihnă se poate realiza în regie proprie, sau prin unitățile de prestații de servicii către populație.Comitetele executive ale consiliilor populare vor asigura elaborarea de proiecte tip și re- folosibile într-o gamă variată, care să țină seama de specificul zonei și să asigure folosirea rațională a terenului.Aceste proiecte vor fi puse la dispoziție, contra cost, celor care doresc să-și construiască case de odihnă, urmînd ca adaptarea la teren să se facă de către aceștia în regie proprie sau prin unitățile care execută prestații de servicii pentru populație.Art. 43. Casele de odihnă proprietate personală se pot construi în localități balneoclimatice, precum și în alte localități care vor fi stabilite de comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București.Art. 44.'Casele de odihnă proprietate personală sint destinate nevoilor proprietarului și familiei sale și nu pot fi închiriate.

CAPITOLUL VI
Alte dispoziții cu privire 

la construirea și vînzarea de locuințe 

proprietate personală și construirea 
de case de odihnăArt. 45. în cazul în care se construiesc locuințe proprietate personală ori case de odihnă, în clădiri cu mai multe locuințe sau case de odihnă, terenul se atribuie în folosință comună pe durata existenței clădirii, iar taxa va fi suportată de fiecare proprietar proporțional cu suprafața construită a locuinței ori a casei de odihnă.Taxa anuală pentru terenurile atribuite este următoarea ;— pentru construcția de locuințe, 1 leu/mp ;— pentru construcția de case de odihnă, 2 lei/mp In cazul suprafeței ocupate de construcție și 3 lei/mp în cazul suprafeței curții.Art. 46. în cazul în care într-o clădire, locuințele, casele de odihnă sau spațiile cu altă destinație aparțin unor proprietari diferiți, aceștia au dreptul de proprietate sau de folosință pe durata existenței construcției comune, asupra terenului aferent, asupra spațiilor auxiliare, dotărilor și utilităților comune, precum și asupra tuturor bunurilor accesorii care prin natura lor nu pot fi folosite decît în comun.Art. 47. în caz de succesiune sau de înstrăinare a locuinței ori a casei de odihnă se transmit asupra dobînditoru- lui toate drepturile și o- bligațiile rezultate din contractul de împrumut, din . contractul de construire sau din contractul de vinzare-cumpăra- re.Odată cu transmiterea dreptului de proprietate asupra locuinței sau a casei de odihnă se transmite și dreptul de proprietate sau de folosință pe durata existenței construcției, asupra terenuluiArt. 48. Titlul de proprietate asupra locuinței sau casei de o- dihnă proprietate personală construite sau cumpărate în condițiile prezentei legi se do- bînde.ște avînd la bază : autorizația de construcție, contractul pentru construire sau vînzare, contractul de împrumut șl procesul verbal de predare-prelua- re sau de dare in folosință.Titlul de folosință pe durata existenței construcției asupra terenului atribuit se dobîndește pe baza deciziei de atribuire e- misă individual sau în comun de comitetele executive ale consiliilor populare.Administrațiile financiare vor înregistra dreptul de proprietate asupra locuinței sau casei de odihnă și dreptul de folosință asupra terenului atribuit pe baza actelor prevăzute la alineatele 1 și 2 și vor elibera actul care atestă titlul de proprietate sau folosință.Art. 49. Titlurile de proprietate prevăzute în articolul precedent, contractele de vînzare- cumpărare a locuințelor din fondul locativ de stat, deciziile de atribuire a terenurilor in folosință pe durata existenței construcției, contractul de împrumut și ipotecile constituite asupra imobilelor se înscriu in registrele de transcripțiuni imobiliare. în localitățile cu regim de carte funciară se va face înscrierea, după caz, a dreptului de folosință asupra terenului, a dreptului de proprietate asupra locuinței ori a
CAPITOLUL VII

Dispoziții tranzitorii și finaleArt. 54. Deciziile în baza cărora s-au atribuit cetățenilor terenuri pentru construirea de locuințe în temeiul Decretului nr. 493 din 10 decembrie 1954 pot fi revocate, dacă locuințele pentru care au fost atribuite acele terenuri n-au fost construite.Art. 55. Pentru terenurile proprietate de stat pe care s-au construit locuințe proprietate personală și care au fost atribuite fără îndeplinirea formelor prevăzute de Decretul nr. 493 din 10 decembrie 1954, comitetele executive ale "consiliilor populare ale municipiilor, orașelor și comunelor vor emite decizii de atribuire în folosință pe durata existenței construcției în condițiile prezentei legi dacă sînt îndeplinite prevederile Decretului nr. 144 din 29 martie 1958.Art. 56. Comitetele executive ale consiliilor populare sint obligate să ia măsuri pentru buna gospodărire și folosire a terenurilor din perimetrul con- struibil al orașelor și, din vatra satului, indiferent de proprietate, în conformitate cu prevederile schiței și detaliilor de sistematizare.Toate terenurile libere din administrarea ministerelor și a celorlalte organe centrale sau a unităților subordonate yor fi trecute în administrarea comitetelor executive ale consiliilor populare.Comitetele executive vor luă măsuri să nu se execute locuințe sau case de odihnă fără autorizație de construcție.■ La emiterea autorizației de construcții se vor stabili condițiile care să asigure folosirea rațională a terenului, densitatea optimă a locuințelor, regimul de aliniere și regimul de înălțime, in conformitate cu prevederile schiței și detaliilor de sistematizare. 

casei de odihnă, a ipotecilor constituite, precum și notarea contractului de împrumut.înscrierea titlului de proprietate pentru locuințele sau casele de odihnă construite sau cumpărate în condițiile prezentei legi nu este supusă taxelor de timbru.Sint scutite de impozitul pe clădiri, pe timp de 10 ani de Ia data dobîndirii lor, locuințele cumpărate în condițiile prezentei legi și cele construite cu sprijinul statului.Art. 50. Contractul de împrumut. contractul de construire, precum și contractul de vînzare- cumpărare încheiate în condițiile prezentei legi au valoare de înscrisuri autentice și constituie titluri executorii.Art. 51. Cel care își construiesc locuință sau casă de odihnă proprietate personală în regie proprie, sint obligați să execijte integral construcția în termenul stabilit prin autorizația de construcție.In cazul cînd nu se respectă prevederile alineatului precedent, comitetele executive ale consiliilor populare vor retrage decizia privind dreptul de folosință asupra terenului, care se poate atribui altor persoane îndreptățite.In cazul revocării deciziei de atribuire a terenului, fostul beneficiar poate vinde construcția neterminată. în termenul stabilit de comitetul executiv al consiliului popular, unei pep- soane care se angajează să continue construcția și căreia i se atribuie terenul in condițiile prezentei legi.Dacă construcția nu a fost vîndută In condițiile alineatului precedent, proprietarul va elibera terenul In termenul stabilit de comitetul executiv al consiliului popular.Art. 52. Persoapelc prevăzute la art. 5, care dobîndesc o a doua locuință prin căsătorie, moștenire, donații sau pe alte căi,' sînt obligate să înstrăineze una din acestea în termen de un an de la dobîndire.In cazul cînd nu se îndeplinește obligația prevăzută Iii alineatul precedent, una dt > cele două locuințe va fi trecută în proprietatea statului, prin decizia comitetului executiv al consiliului popular județean șan al municipiului București, cu plata unei despăgubiri, potrivit normelor stabilite prin ho- tărlre a Consiliului de Miniștri. Pînă la emiterea deciziei, membrii familiei sînt în drept să aleagă locuința pe care o rețin în proprietate.Prevederile acestui articol se aplică și celor care, la data publicării prezentei legi, au jn proprietate mai multe locuințe, termenul de un an curgind de la această dată.Dispozițiile prezentului articol se aplică și caselor de o- dihnă.Art. 53. Persoanele care nu au cetățenia română, dar care domiciliază sau vor să-și stabilească domiciliul în Republica Socialistă România, pot să-și construiască sau să-și cumpere din fondul locativ de stat locuințe, proprietate personală, din fonduri proprii, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 57. Cei care vor executa construcții fără autorizație de construcție vor fi sancționați ’ potrivit legii, iar construcția va putea fi demolată.Art. 58. In vederea folosirii raționale a terenurilor proprietate personală din municipii si orașe care, potrivit schiței de sistematizare, nu sint necesare pentru executarea unor lucrări de interes general, vor putea fi folosite pentru construirea de locuințe proprietate personalăPe aceste terenuri se pot realiza construcții cu mai multe locuințe ținînd seama de forma și mărimea terenului, cu respectarea schiței și detaliilor de sistematizare și a regimului de înălțime.în acest scop, proprietarul terenului se poate constitui intr-o asociație cu alți cetățeni în vederea construirii clădirii respective, terenul trccind, pe baza acordului proprietarului, in folosință comună a membrilor asociației pe data constituirii ei. pe timpul cit există construcția.Membrii asociației vor plăti proprietarului terenului aceleași taxe ca și cele ce se percep pentru terenul proprietate de stat ce se atribuie pentru construirea de locuințe proprietate personală.Art. 59. Decretul nr. 445 din 25 mai 1966 privind sprijinirea de către stat a cetățenilor de la orașe in construirea de locuințe proprietate personală, • Decretul nr. 713 din 21 iulie 1967 privind construirea de către cetățeni, cu sprijinul statului, de case pro- •prietate personală — de odihnă sau turism — în localități bal- neo-climaterice și in alte locuri turistice, precum și orice alte dispoziții contrare prezentei legi, se abrogă,Contractele sau alte acte încheiate în baza Decretelor nr. 415/1966 și nr. 713/1967 rămin valabile.
t
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Proiect LEGE
privind administrarea fondului locativ și reglementarea

raporturilor dintre proprietari și chiriași
Potrivit hotâririi recentei plenare a C.C. al P.C.R., se 

supune dezbaterii publice Proiectul de lege privind admi
nistrarea fondului locativ ți reglementarea raporturilor din
tre proprietari și chiriași.

Observațiile, propunerile și sugestiile oamenilor muncii 
pe marginea proiectelor supuse dezbaterii vor fi trimise 
pină la data de 15 martie 1973 la Comitetul de stat pen
tru economia și administrația locală, Calea Victoriei nr. 
63-69.Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispoziții generaleArt. 1. Fondul locativ de stat se administrează și se închiriază de Întreprinderi specializate subordonate comitetelor executive ale consiliilor populare sau de alte întreprinderi de stat.Fondul locativ de stat construit din fondurile proprii ale întreprinderilor și organizațiilor economice de stat se administrează și se închiriază de către acestea.Fondul locativ construit din fondurile proprii ale organizațiilor cooperatiste sau. ale altor organizații obștești se administrează și se închiriată de către acestea.Art. 2. Suprafața locativă cuprinde suprafața locuibilă și dependințele.Prin suprafață locuibilă se înțelege suprafața camerelor care, determinate ca atare prin construcția lor, servesc pentru locuit, inclusiv holurile și camerele de trecere.Prin dependințe se înțeleg încăperile care deservesc suprafața locuibilă și anume : vestibulul, antreul, tinda, veranda, culoarul, bucătăria, dhicineta; oficiul, cămara, camera de baie, closetul, spălătoria, uscătoria, pivnița, boxa la subsol, magazia din zid, logia și terasa acoperită.Art. 3. Apartamentul cuprinde una sau mai multe camere de locuit cu dependințele aferente,
CAPITOLUL li

Normarea locuințelor din fondul 
locativ de statArt. 6. Norma locativă pentru locuințele ^ din fondul locativ de stat este de 10 mp suprafață locuibilă pentru fiecare persoană. în cazul cînd din construcție rezultă camere mai mici pot fi atribuiți și 8 mp de persoană.Art. 7. Suprafața locuibilă care depășește norma locativă constituie suprafața excedentară.Suprafața excedentară compusă din una sau mai multe camere separate poate fi închiriată altor persoane îndreptățite.- închirierea se face cu. prioritate persoanelor îndreptățite la extindere, potrivit dispozițiilor legale, în funcție de veniturile cele mai mici care revin pe membru de familie și de numărul copiilor in întreținere.Au dreptul 1a o cameră în plus, cu majorarea corespunzătoare a chiriei, potrivit prevederilor prezentei legi, persoanele care prin natura activității ce o desfășoară necesită spațiu suplimentar sau datorită stării sănătății ori stării fizice au nevoie de un asemenea spațiu.Art. 8. Cetățenii care au un. venit mediu pe fiecare membru al familiei de pînă la 900 Iei lunar vor beneficia în continuare de locuințe din fondul de stat, în conformitate cu normele legale și cu plata chiriei corespunzătoare.Închirierea suprafeței locative din fondul locativ de stat aflat în administrarea unităților prevăzute la arț. 1 se face în următoarea ordine de prioritate :— cetățenilor ale căror locuințe urmează a fi demolate ; în cazul cînd aceștia au venituri mai mari decît 900 lei pe membru de familie li se asigură locuințe din fondul locativ de stat pînă la primirea în folosință a locuinței proprietate personală, construită sau cumpărată :— muncitorilor calificați, în primul rînd celor din marile u- nități industriale ;— salariaților transferați în interesul serviciului din alte localități ;— cadrelor de specialitate care lucrează în producția materială, în activitatea de proiectare, cercetare științifică și 4n- vățămînt;— absolvenților repartizați în producție veniți din alte localități ;— familiilor cu mai mulți copii ;— tinerilor căsătoriți ;— celor încadrați pe bază de concurs,' veniți din alte localități ; -— celorlalți cetățeni.In cadrul categoriilor de mai sus. se acordă preferință i celor care au condiții grele de locuit, îndeosebi celor cu mai mulți copii.Art. 9. Salariaților din unitățile socialiste de stat li se vor închiria locuințe pe baza propunerilor. colect’velor de muncă. în care-și desfășoară activi

situate la același nivel sau la nivele diferite, care împreună formează o unitate locativă de sine stătătoare, determinată ca atare prin construcția sa.La închiriere se va ține seama, pe cit posibil, ca intr-un apartament să locuiască o singură familie. In cazul în care apartamentul depășește nevoile unei familii, cu cel puțin o cameră separată, acesta poate fi închiriat mai multor familii cu respectarea dispozițiilor legale privind normarea fondului locativ.Prin cameră separată se înțelege acea încăpere care nu servește de trecere pentru locatari, pentru intrare sau ieșire ori pentru folosirea dependințelor.Art. 4. Suprafața locativă cu altă destinație decît aceea de locuință cuprinde suprafața locativă necesară desfășurării activității economice, social-culturale, administrative sau obștești și dependințele aferente.Comitetele executive ale consiliilor populare vor identifica spațiile construite cu destinația de locuințe, care sînt folosite in prezent in alt scop și vor lua măsuri ca în termen de un an acestea să fie redate scopului pentru care au fost construite.Art. 5. Locatar principal este persoana fizică sau juridică titulară a contractului de închiriere.

tatea, aprobate, după caz, de Comitetele sau Consiliile oamenilor muncii, ori de celelalte organe de conducere colectivă. Comitetele executive ale consiliilor populare, împreună cu organele de conducere colectivă ale întreprinderilor și ale celorlalte unități, vor lua măsuri ca locuințele ce vor fi închiriate directorilor, inginerilor șefi și altor cadre de conducere ale acestora să fie situate în imediata apropiere a locului lor de muncă.Art. 10. Cetățenii care au un venit mediu pe fiecare membru al familiei mai mare de 900 lei lunar, nu vor mai primi locuințe din fondul locativ de stat. Prevederile prezentului alineat se aplică începînd din anul 1974.Sînt exceptați de la prevederile alineatului precedent ofițerii, subofițerii și maiștrii militari din cadrul Ministerului Apărării Naționale și cei din cadrul Ministerului de Interne.Salariații transferați în interes de serviciu în altă localitate, cei angajați în noile întreprinderi, precum și tinerii muncitori și specialiști ce se încadrează pentru prima dată în muncă, vor putea beneficia în continuare de locuințe din fondul de stat, timp de 5 ani, indiferent de venit. După a- ceastă perioadă vor trebui să-și construiască sau să-și cumpere o locuință proprietate personală, dacă venitul mediu lunar pe fiecare membru al familiei depășește 900 lei, pe măsura dezvoltării construcției de locuințe și a numărului de locuințe destinat vînzării.In cazuri deosebite, cînd solicitantul are condiții familiale grele, comitetele executive ale consiliilor populare pot aproba închirierea de locuințe din fonf dul locativ al statuluL și pentru salariații care au un venit mediu de pînă la 1 000 Iei lunar pe fiecare membru al familiei.Art. 11. în cazul locuințelor construite din fondurile de investiții centralizate și nominalizate prin plan, pe noile obiective mai importante, contractul de închiriere este accesoriu contractului de muncă.Art. 12. Suprafața curților șl grădinilor aferente clădirilor va fi închiriată odată cu suprafața locativă, în exclusivitate sau, după caz, în folosință comună, și trecută în contractul de închiriere.Art. 13. închirierea de locuințe în orașele mari se poate face numai persoanelor și familiilor care domiciliază sau care au dreptul să-și stabilească domiciliul, în condițiile legii, în a- ceste orașe.Prin hotărîre a Consiliului de Miniștri se stabilesc orașele mari în înțelesul alineatului precedent.Art. 14. Locuința poate fi ocupată numai după încheierea contractului de închiriere.Art. 15. Locuința din fondul locativ de stat se atribuie în folosința titularului contractului de închiriere și membrilor 

familiei sale, care vor fi pre- \jăzuți nominal în contractul de închiriere.Fac parte din familie, în în
CAPITOLUL III

închirierea locuințelor din fondul 

locativ de statArt. 16. Contractul de închiriere pentru locuințele din fondul locativ de stat se încheie în formă scrisă.Contractul de închiriere pentru suprafețele locative cu destinația de locuință din fondul locativ de stat are valoare de înscris autentic și constituie titlu executoriu.Art. 17. Locatarul principal are dreptul să subînchirieze o parte din suprafața locativă a locuinței, dacă aceasta nu constituie suprafață disponibilă.Subînchirierea se face astfel ■.a) persoanelor stabilite de comitetele executive ale consiliilor populare, dacă au domiciliul sau viza de flotant în localitatea respectivă, ori sînt îndreptățite, potrivit legii, să-și stabilească domiciliul sau reședința în acea localitate ;b) turiștilor, cetățeni români sau străini, stabiliți de oficiul de turism.Subînchirierea se face numai pe bază de contract încheiat în formă scrisă, care se, înregistrează la administrația sau circumscripția financiară respectivă.Contractele de subînchiriere se încheie, în cazul persoanelor de la lit. a, între locatarul principal și subchiriaș, iar în cazul turiștilor prevăzuți la lit. b, între locatarul principal și oficiul de turism.Contractele de subînchiriere vor prevedea, în mod obligatoriu, tarifele și termenele de subînchiriere. Tarifele pentru sub- închirierea de la lit. a sînt cele prevăzute în prezenta lege, iar cele pentru subînchirierea de la lit. b vor fi stabilite prin hotărîre a Consiliului de Miniștri.Contractul de subînchiriere. încheiat cu încălcarea prevederilor alineatelor precedente este nul de drept, iar sumele încasate în temeiul lui se fac venit la stat.încălcarea dispozițiilor prevăzute în prezentul articol constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1 000 la 3 000 lei. Sancțiunea se aplică de comitetele executive ale consiliilor populare ale municipiilor, sectoarelor municipiului București, orașelor și comunelor, pe baza proceselor verbale de constatare încheiate de îm- puterniciții acestora.Contravențiilor prevăzute în alineatul precedent le sînt aplicabile prevederile Legii nr. 32/ 1968 pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor.Subînchirierea fără .contract scris, în scopul vădit de a ocoli aplicarea dispozițiilor prezentului articol, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la'o lună la un an sau cu amendă...............Ori de cîte ori celelalte fapte prevăzute în prezentul articol se săvîrșesc în astfel de condiții încît potrivit legii penale constituie infracțiuni, acestea vor fi urmărite, judecate și sancționate conform legii penale.Art. 18. Subînchirierea suprafeței acordate- peste norma locativă categoriilor de persoane stabilite în conformitate cu prevederile art. 7 alin. 3. este interzisă.încălcarea prevederilor alineatului precedent atrage pierderea dreptului locatarului la suprafața acordată peste norma locativă, fiind aplicabile și dispozițiile alineatelor 6—8 și 10 ale art. 17.Art. 19. Persoanele care se mută definitiv în altă localitate își păstrează dreptul de folosință asupra locuinței ce dețin, cel mult 6 luni de la data mutării, fără a o putea subînchiria pe această perioadă.
CAPITOLUL IV

Stabilirea șiArt. 27. Chiria pentru locuință se fixează potrivit cu : tariful de bază, gradul de confort al locuinței, salariul tarifar lunar sau pensia chiriașului.Art. 28. Tariful de bază alTariful de bază în funcție de salariul tarifar sau pensia chiriașuluiCategoria suprafețelor Pmala800lei
8011100 lei 1 101 1300 lei 1 3011 600 lei peste1 600 lei— la suprafața locuibilă (lei/mp) 1,80 2,20 2,40 2,50 2,70— la suprafața dependin-,. țelor (bucătărie, chici- netă, baie, cămară, vestibul, antreu, tindă, verandă, culoar, debara, oficiu) Qei/mp) 0,72 0,88 1,00

•
1,00 1,00— la sqprafața teraselor acoperite, boxelor în subsol și altor dependințe în folosință exclusivă (lei/mp) 0,36 0.44 0,50 0,50 0.50Art. 29. Pentru chiriașii care nu sînt salariați sau pensionari se aplică tariful prevăzut pentru’salariații cu peste 1 600 lei 

țelesul alineatului precedent, soții și copiii, precum și părinții soților întreținuți de a- ceștia.

Art. 20. In cazul persoanelor care sînt transferate în interes de serviciu în altă localitate, spațiul ocupat, de acestea și de membrii familiei cu care se mută devine disponibil, la obținerea altei locuințe în localitatea respectivă.Art. 21. Nici o persoană nu poate fi evacuată din locuința deținută în mod legal decît în cazurile și în condițiile prevăzute de lege.Art. 22. în caz de divorț, dacă soții nu au convenit altfel, beneficiul contractului privitor la locuință folosește soțului căruia i. s-au dat în îngrijire copiii, iar în cazul cînd nu sînt copii, soțului care a obținut divorțul.In toate celelalte situații instanța care pronunță divorțul va hotărî care dintre soți va avea beneficiul contractului privitor la locuință.Art. 23. Persoanele care ocupă fără contract de închiriere o suprafață locativă din fondul locativ aflat îh administrarea întreprinderilor de stat prevăzute în articolul 1 alineatul 1 vor fi evacuate, fără atribuirea altei suprafețe locative, pe baza deciziei comitetelor executive ale consiliilor populare ale municipiilor, sectoarelor municipiului București, orașelor și comunelor.Evacuarea se face de către întreprinderile care au în administrare fondul locativ de stat prevăzut în alineatul precedent, iar în caz de opunere, evacuarea se face împreună cu organele de miliție.Art. 24. Locatarii principali și cei ce locuiesc împreună cu aceștia pierd dreptul de . folosință a suprafeței locative șî vor fi evacuați fără atribuirea altei suprafețe locative, în următoarele cazuri :a) dacă pricinuiesc însemnate stricăciuni locuinței, clădirii în care aceasta este situată, instalațiilor și accesoriilor acestora, precum și oricăror alte bunuri aferente lor, sau dacă înstrăinează fără drept părți ale acestora ;b) dacă prin comportarea lor fac imposibilă conviețuirea pentru alți locatari din același a- partament sau clădire, ori' împiedică folosirea normală a locuinței de către alți locatari ;c) dacă locuința a fost obținută ca urmare a săvîrșirii infracțiunii de filodormă sau a altor infracțiuni ;d) dacă nu plătesc cu rea credință timp de 3 luni consecutiv chiria sau cota-parte a cheltuielilor ce le revin potrivit dispozițiilor legale. Dacă în cursul procesului de evacuare se plătește suma datorată, instanța va putea respinge cererea, o- bligînd pe pîrît la plata cheltuielilor de judecată. Instanța va admite totuși cererea de e- vacuare dacă împotriva locatarului s-a pronunțat anterior o hotărîre definitivă prin care a fost obligat la' plata chiriei ori la cota-parte a cheltuielilor ce-i revin, sau la plata cheltuielilor' de judecată.Evacuarea locatarilor în cazurile prevăzute de prezentul articol se dispune de instanța judecătorească.Art. 25. Cînd Interese de stat impun folosirea unor clădiri proprietate de stat, mutarea locatarilor din aceste clădiri în alte locuințe corespunzătoare se dispune prin hotărîre a Consiliului de Miniștri.Art. 26. Locatarii principali au dreptul să facă între ei schimb de locuință, cu aprobarea unităților socialiste prevăzute la articolul 1.
plata chirieichiriei este unic pe întreg cuprinsul țării, indiferent de proprietar.Tariful de bază lunar este cel prevăzut în tabelul de mat jos i 

salariu, cu excepția acelora care primesc ajutor social, cărora li se aplică tariful de bază prevăzut pentru cei cu salariu sau 

pensie pînă la 800 lei lunar.Membrii cooperativelor meșteșugărești sînt asimilați cu salariații, luîndu-se ca bază de calcul retribuția tarifară a categoriei de încadrare.Art. 30. Persoanele incapabile de muncă din cauza bătrîneții sau bolii și lipsite de mijloace, precum și studenții fără alte venituri decît cele provenite din bursă, care locuiesc singuri, plătesc chiria calculată la tariful de bază prevăzut pentru salariul tarifar sau pensia chiriașului pînă la 800 Iei.Art. 31. Calculul chiriei pentru locuința ocupată de o familie în care sînt mai mulți salariați sau pensionari se va face pe baza salariului tarifar lunar sau pensiei celei mai mari.Art. 32. Tariful de bază se majorează cu 30 la sută pentru locuințele cu încălzire centrală sau gaze la sobe ori se reduce, după caz, pentru întreaga su-l prafață locuibilă, după cum ur-' mează :— 15 la sută pentru camerele situate la subsol sau în mansarde aflate direct sub acoperiș ;— 10 la sută pentru locuințele lipsite de instalații de apă, canal, electricitate sau numai de una ori unele dintre acestea ;— 10 la sută pentru locuințele construite din materiale de construcție inferioare ca i paiantă. chirpici și lemn.Reducerile se aplică cumulativ.Art. 33. Pentru suprafața locuibilă excedentară care depășește norma locativă, la tariful de bază se aplică o majorare progresivă de :— 25 la sută pentru primii 10 mp ;— 50 la sută pentru următorii 10 mp ;— 100 la sută pentru restul suprafeței locuibile.Pentru chiriașii cu un venit
CAPITOLUL V

Normarea, repartizarea șî stabilirea 

chiriei pentru fondul locativ cu altă 

destinație decit aceea de locuințăArt. 37: Suprafețe locative cu altă destinație decît aceea de locuință. aflate în administrarea directă sau, după caz, în proprietatea organizațiilor socialiste, a altor persoane juridică, precum și a persoanelor fizice, folosite ca birouri, sînt supuse normării.Pentru fiecare salariat cu muncă de birou se va folosi o suprafață medie ce nu va depăși 5 mp calculată pe întreaga unitate cu excepția celor care lucrează Ia planșetă și a altor categorii de salariați stabilite de Consiliul de Miniștri, pentru care suprafața medie nu va deoăși 6 mp de fiecare salariat.Suprafața locativă folosită ca birouri și care depășește suprafața rezultată din aplicarea dispozițiilor prevăzute în alineatul precedent constituie suprafață locativă excedentară.Prin Hotărîre a Consiliului de Ministri se vor stabili funcțiile din unitățile socialiste pentru care se poate acorda o cameră (birou) separată. precum și limitele de spațiu.Art. 38. Repartizarea suprafeței locative cu altă destinație decît aceea de locuință se face de către :— Consiliul de Miniștri pentru organele centrale de stat, cooperatiste și ale altor organizații obștești ;— organele centrale ale administrației de stat, pentru suprafețele locative aflate în administrarea directă a organizațiilor subordonate acestor organe ;— organele locale ale administrației de stat, pentru suprafețele locative aflate în administrarea directă a organizațiilor subbi-donate acestor organe, în proprietatea altor persoane juridice, precum și a persoanelor fizice.Pentru nerespectarea prevederilor referitoare la normarea spațiului locativ cu altă destinație, conducătorii unităților socialiste vor fi sancționați disciplinar sau cu amendă între 1 000—1 500 lei.Art. 39. Garajele proprietatea unităților socialiste se repartizează de către comitetele executive ale consiliilor populare ale municipiilor, sectoarelor municipiului Șucurești, orașelor și comunelor, acordîndu-se prioritate persoanelor juridice sau fizice care au sediul sau locuiesc în clădirea sau în apropierea clădirii în care este situat garajul. Cînd sînt mai mulți solicitanți, dintre care unul este o organizație socialistă. repartizarea se face acesteia. Garajele pot fi repartizate în folosință comună cînd capacitatea lor și condițiile de acces permit aceasta.Persoanele juridice și fizice care dețin cu chirie garaje proprietate de stat pot face schimb de garaje, substituindu-se în drepturi și obligații, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor privind schimbul "de locuințe.Art. 40. Tariful de bază al chiriei lunare pentru suprafețele locative cu altă destinație decît aceea de locuință este unic pe întreg cuprinsul țării, indiferent de proprietar.Art. 41. Tariful de bază al chiriei lunare pentru suprafața locativă folosită pentru birouri este îă) pentru organizațiile socialiste, 3,50 lei/mp ; 

mediu pe membru de familie mai mare de 900 lei lunar, care nu cumpără locuința ce o ocupă în condițiile și în termenul prevăzute de lege, chiria calculată potrivit art. .28—33 se majorează după cum urmează :• — cu 50 la sută pentru cei cu un venit mediu lunar pe membru de familie cuprins între 901 și 1 500 lei ;— cu 75 la sută pentru cei cu un venit mediu lunar pe mem- b’ u de familie cuprins între 1 501 și 2 500 lei„•— cu 100 la sută pentru cei cu un venit, mediu lunar pe membru de familie peste 2 500 lei.Art. 34. La chiria calculată potrivit articolelor 28—33 se adaugă 12 lei lunar pentru baie cu cadă și 8 lei lunar pentru baie numai cu duș.Art. 35. Chiria pentru suprafața subînchiriată este egală cu chiria aferență suprafeței .locuibile subînchiriate și a dependințelor la care are acces svbchiriașul, cu o majorare de pînă la 15 la sută. In cazul în care acest spațiu este mobilat, majorarea poate fi pînă la 150 ia sută, în raport de confort.Art. 36. Chiria datorată de salariatul unei organizații de stat, al unei organizații cooperatiste ori ai altei organizații obștești, pentru locuința deținută în clădirile proprietate de stat, se va reține de către acea organizație pe statul de salarii din remunerația lunară cuvenită acestuia, indiferent de orice alte rețineri, chiar dacă prin aceasta se depășesc limitele prevăzute de art. 409 din' Codul de procedură civilă. Modalitatea reținerii se stipulează în contractul de închiriere.Chiriașii, alții decît cei prevăzuți în alineatul precedent, vor plăti chiria în condițiile prevăzute în contractul de închiriere.

b) pentru persoanele juridice, altele decît organizațiile socialiste, precum și pentru persoanele fizice, 5 lei/mp.Pentru suprafața locativa excedentară folosită ca birouri se plătește o chirie majorată de 100 la sută față de tariful de bază.Art. 42. Tariful de bază al chiriei lunare pentru suprafața locativă folosită în alte scopuri decît pentru birouri este :a) pentru suprafața locativă folosită pentru activități socialculturale, precum și pentru cazarea unor specialiști, 2,50 lei/ mp ;b) pentru suprafața locativă folosită pentru ateliere de către artiștii plastici și meseriașii autorizați, 3 lei/mp’ ;c) pentru suprafața locativă folosită pentru activități comerciale, industriale și prestări de servicii în municipiul București, 8 lei/mp, iar pentru depo- zite, 7 lei/mp.La celelalte municipii, pentru suprafața locativă folosită pentru activități comerciale, industriale și prestări de servicii,- tariful de bază este de 6 lei/mp, iar pentru depozite este de 5 lei/mp. .In orașej pentru suprafața locativă folosită pentru activități comerciale, industriale și prestări de servicii, tariful de bază este de 5 lei/mp, iar pentru depozite este de 4 lei/mp.In localitățile rurale tariful de bază prevăzut pentru suprafețele locative cu altă destinație situate în orașe se reduce cu 30 la sută :d) pentru suprafața locativă a garajelor folosite de organizațiile socialiste, de alte persoane juridice și de persoanele fizice, 3 lei/mp.Plata chiriei pentru garaje închiriate salariaților se face în condițiile prevăzute de articolul 36.Art. 43. Tariful de bază al chiriei lunare prevăzut la articolele 41 și 42 se majorează cu 30 la sută pentru suprafața locativă dotată cu încălzire centrală sau gaze la sobe ori ’ se reduce, după caz, pentru întreaga suprafață locativă, după cum urmează ;— 10 la sută pentru clădirile lipsite de instalații de apă. canal, electricitate sau numai una ori unele dintre acestea ;— 15 la sută pentru suprafața locativă folosită pentru birouri situate la subsol sau în mansarde aflate direct sub a- coperiș, care nu au fost destinate prin construcție acestui scop ;— 50 la sută pentru suprafața locativă folosită de cooperativele de invalizi.Reducerile se aplică cumulativ.Tarifele pentru băile și dușurile existente în spații eu altă destinație decît aceea de locuință sînt cele prevăzute la art. 34. tArt. 44. Pentru curțile și grădinile aferente suprafețelor locative, indiferent de destinație, tariful anual al chiriei este de 1 leu/mp.Art. 45. Contractul de închiriere pentru suprafețele locative cu altă destinație decit aceea de locuință, se încheie în formă scrisă, pe baza ordinului de repartizare, în conformitate cu prevederile prezentei legi.

Art. 46. Litigiile în legătură cu repartizarea, deținerea sau folosirea suprafeței locative cu altă destinație decit aceea de
CAPITOLUL VI

Obligațiile organizațiilor de stat care 

închiriază și ale chiriașilor in legătură 

cu întreținerea, repararea și folosirea 

fondului locativ de stat 

cu destinația de locuințăArt. 4". Organizațiile de stat care Închiriază suprafețe locative cp destinația de locuință, sint obligate la : repararea și înlocuirea tuturor elementelor de construcții Și instalații din exteriorul clădirii și al anexelor ei, a elementelor de instalații aferente clădirii — ascensor, hidrofor, instalație de încălzire centrală și preparare a apei calde, puncte termice, crematorii — precum și efectuarea transformărilor instalațiilor de ardere ca urmare a schimbării combustibilului.Suprafața locativă închiriată se predă chiriașului în stare normală de folosință.Art. 48. Chiriașii sînt obligați la plata chiriei, precum și la întreținerea și repararea e- lementelor de construcții și instalații din interiorul locuinței și ale părților de folosință comună ale clădirii și anexelor acesteia.Chiriașii sînt obligați la repararea și înlocuirea elementelor de construcții și instalații deteriorate ea urmare a folosirii lor necorespunzătoare, indiferent dacă acestea sint in interiorul sau exteriorul »clădirii.
CAPITOLUL VII

Dispoziții cu privire la locuințele 

construite din fondurile proprii 

ale întreprinderilor și organizațiilor 

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

Dispoziții cu privire la locuințele 

de serviciu și la căminele 

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

locuință, vor fi soluționate de către organele ide arbitraj, cînd toate părțile sint organizații socialiste.

Art. 49. Chiriașii sint obligați să plătească cu regularitate cotele ce le revin din cheltuielile de întreținere și reparare a părților și instalațiilor de folosință comună ale clădirii, iar la încetarea contractului de închiriere sînt obligați să predea suprafața locativă în stare de folosință, ținindu-se seama de starea în care a fost închiriată.In cazul neîndeplinirii de către chiriaș a obligațiilor pe care le are cu privire la, întreținerea și repararea locuinței proprietate de stat, lucrările necesare vor fi executate de către unitatea sau organizația, care închiriază, urmînd ca, contravaloarea acestor lucrări să fie recuperată de la chiriași.Chiriașii vor plăti in întregime, pentru toate persoanele cu care locuiesc, cheltuielile pentru apă, canalizare, iluminat. încălzire, precum și alte cheltuieli ce decurg din folosirea părților și instalațiilor comune ale clădirii.Art. 50. în locuințele proprietate de stat se interzice chiriașilor să execute modificări de spații sau alte modificări constructive.

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

muncă. Căminele muncitorești pentru tineret sint administrate de către întreprinderi socialiste de stat.Art. 58. Pentru folosirea locurilor în căminele muncitorești pentru tineret, locatarii vor plăti un tarif lunar.Comitetul de Stat pentru Prețuri, Ministerul Finanțelor cu consultarea Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor și a Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist vor stabili metodologia unitară de calcul al tarifului, astfel incit să se acopere cheltuielile de întreținere și funcționare a instalațiilor comune, folosirea mobilierului și cazarma- mentului, precum și toate celelalte cheltuieli reprezentînd diferite servicii prestate locatarilor.Tarifele diferențiate pe categorii de cămine vor fi stabilite de Consiliul de Miniștri.Art. 59. Sarcinile administrației căminului, drepturile și. b- bligațiile locatarilor, precum și ale personalului căminului, modul de utilizare a bunurilor de folosință comună, măsurile de
(Continuare în pag. a IV-a)
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Proiect LEGE

privind administrarea
fondului locativ 

și reglementarea 
raporturilor dintre 

proprietari și chiriași
(Urmare din pag. a III-a)asigurare a ordinii și disciplinei în cămin se stabilesc prin regulament interior de funcționare,

aprobat de Comitetul sau Consiliul oamenilor muncii — după caz — din întreprinderea care are în administrare căminul pectiv. res-
CAPITOLUL IX

Dispoziții cu privire la locuințele

proprietate personalăArt. 60. Apartamentul proprietate personală care este locuit de proprietar și familia sa va fi normat și folosit astfel :a) Proprietarul și familia sa au dreptul la o suprafață corespunzătoare nevoilor lor de locuit. La determinarea nevoilor de locuit se are in vedere ca fiecărui membru al familiei să-i fie asigurată cite o cameră și, deosebit de acestea, încă cel mult două camere pentru care va plăti un impozit majorat.Proprietarul poate închiria o parte din această suprafață, inclusiv sub formă de cameră mobilată.b) Camerele separate ce depășesc nevoile de locuit ale proprietarului și familiei sale — determinate potrivit celor arătate la lit. a. — vor fi închiriate de proprietar, inclusiv sub forma camerelor mobilațe.în cazul în care proprietarul nu închiriază camerele prevăzute la alineatul precedent, comitetul executiv al consiliului popular le poate inebiria. persoanelor îndreptățite.Pentru toate camerele care depășesc nevoile de locuit ale proprietarului și familiei sale se plătește un impozit majorat.închirierea spațiilor prevăzute în prezentul articol se face numai pe bază de contract încheiat în formă scrisă, înregistrat la administrația financiară, cu stipularea, in mod obligatoriu a tarifelor și termenelor, conform dispozițiilor alineatelor 3, 5--8și 10 din art. 17 și ale celor din art. 35 ; aceste dispoziții sînt a- pljcabile și în cazul spațiilor proprietate personală, subinchi- riate.Prevederile prezentului articol se aplică și în cazul în care proprietarul este transferat în interes de serviciu in altă localitate, iar o parte din familia sa cu care a locuit a rămas in a- partament.Art. 61. Apartamentul proprietate personală care nu este locuit de proprietar și familia sa este supus în întregime normării și închirierii, în condițiile prevăzute pentru fondul locativ de stat.Art. 62. Dispozițiile art. 60 și 61 se aplică numai apartamentelor proprietate personală situate in mediul urban.Art. 63. Dispozițiile prezentei legi privind obligațiile organizațiilor de stat care închiriază și ale chiriașilor ce dețin suprafețe locative proprietate de stat se aplică în mod corespunzător și suprafețelor locative proprietate personală.Art. 64, Comitetele executive ale consiliilor populare vor sprijini, la cerere, persoanele care au locuință proprietate personală, dar nu locuiesc în ele, să se mute în aceste locuințe. în acest scop, vor închiria persoanelor care dețin locuințele respective, fie locuințele oferite în

alte de stat, cu respectarea dispozițiilor legale privind normarea suprafețelor locative.Chiriașfi și familiile lor care urmează să elibereze locuința potrivit alineatului precedent,
schimb de proprietari, fie locuințe din fondul locativ

dar au contract pentru construirea sau cumpărarea unei locuințe în condițiile legii pentru dezvoltarea construcției de locuințe și vinzarea de locuințe din fondul de stat către populație, precum și cei care urmează să se mute în locuința proprietate personală deținută cu chirie de alte persoane, vor preda locuința pe care o dețin la mutarea lor în locuința construită, respectiv cumpărată sau eliberată de chiriași.Suprafața locativă din apartamentul proprietate personală care se eliberează prin mutări sau din alte cauze va fi pusă la dispoziția proprietarului și familiei sale, la cererea acestuia, fără a se putea tre alți locatari tindere.
CAPITOLUL X

Asociația locatarilor

exercita de că- dreptul de ex-

Art. 65. In clădirile cu mai multe apartamente, locatarii principali, persoane fizice sau juridice, constituie de' drept o asociație a locatarilor, avînd ca scop buna gospodărire a părților și instalațiilor de folosință comună ale clădirii, încasarea la timp a cotelor clin contribuție la plata cheltuielilor comune și promovarea unei atitudini juste față de avutul obștesc și respectarea normelor de conviețuire socialistă. Asociații de locatari. șe pot constitui și pe grupe de clădiri.Asociația locatarilor dobîndeș- te personalitate juridică, de la data înregistrării la administrația financiară sau la circumscripția financiară.Asociația locatarilor repre-

membrilor săizintă intereselein relațiile cu persoanele fizice și juridice.Asociația locatarilor este reprezentată în fața organelor statului de către un' îpiputerpicit desemnat de adunarea geperală a asociației locatarilor.Hpțărîrile adunării generale a asociației locatarilor prin care se încalcă prevederile legale sau statutare pot fi atacate la inr stanțele judecătorești.Art. 66. Modul de organizare și fupeționare a asociației locatarilor, precum și modiil de folosire a mijloacelor bănești și materiale se vor stabili prin statutul țip al asociației locatari- , lor, aprobat prin hotărîre a Consiliului de Miniștri.
CAPITOLUL XI

Dispoziții comune,Art 67. Orice litigii în legătură cu aplicarea prevederilor prezentei legi se soluționează de instanțele judecătorești, cu excepția celor date în mod expres în competența altor organe.Art. 68. Fondul locativ proprietatea organizațiilor cooperatiste sau altor organizații obștești este supus normării.Organizațiile cooperatiste alte organizații obștești vor plica in mod corespunzător, privire la fondul locativ pe care îl au în proprietate, prezentei legi.Art. 69. Personalul vire al clădirilor cu locuințe, precum și casnic, care dețin suprafața locativa ca accesoriu al contractului de muncă, pierd dreptul de folosință a acestei suprafețe odată cu încetarea contractului de muncă, fără a li se atribui altă suprafață locativă.Camerele de serviciu aferente apartamentelor se pot închiria numai cu acordul locatarului principal sau, după caz, al proprietarului.Art. 70. Pretinderea sau primirea, direct sau indirect, de bani sau orice alt folos material — filodormă — pentru a indica persoana căreia urmează a i se închiria o suprafață locativă sau pentru a consimți la închirierea ori

Și a- cudispozițiilede deser- mai multe personalul

schimbul unei

tranzitorii și finalesuprafețe locative, cînd legea condiționează închirierea sau schimbul de o asemenea indicare sau consimțire, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.Cu aceeași pedeapsă se sancționează plata, direct sau indirect, a unei filodorme, precum și intermedierea de asemenea fapte, in scopul arătat la alineatul precedent.Sancțiunea nu se aplică celui care plătește filodormă dacă denunță fapta, din proprie inițiativă. de îndată ce a făcutțiativă. de îndată plata.Art. 71, Primirea mai mari decît cea depsește cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă.Art. 72. Folosirea fondului locativ aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Externe se reglementează prin Hotărîre a Consiliului de Miniștri.Art. 73. Categoriile de persoane care au dreptul la o cameră în plus, cu majorarea corespunzătoare a chiriei, precum și orice alte măsuri de executare a prezentei legi, se stabilesc prin hotărîre a Consiliului de Miniștri.Art. 74. Prezenta lege intră în vigoane la data de...Art. 75. Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă...

unei chirii legală se pe-

Valentin Pop este unul dintre tinerii care se numără printre fruntașii întrecerii uteciste de la Uzi- 
na „Unirea" - Cluj. Foto : ȘTEFAN WEISS

Foto : EM. TANJALĂ

PORNIND DE LA O SCRISOARE 

Promisiuni 
fără acoperireCuvîntul dat, promisiunea făcută angajează pe deplin, mai ales atunci cînd acestea vin din partea unui organ sau a reprezentantului unui organ ales. Este firesc să presupunem că, înainte de a promite, cel ce o face a studiat posibilitățile îndeplinirii a ceea ce a promis, că a luat chiar măsurile care sp impun. El nu se angajează doar pe sine; ci și organul și prestigiul acestuia. Tocmai de aceea este intîni- pinat cu încredere, tocmai de aceea în sufletul celui căruia i se promite nu se strecoară, deocamdată, nici o urmă de îndoială.Așa s-au intîmplat lucrurile la început și în cazul tinerilor sudori Ștefan Marinescu și Matei Militaru de la Uzina de utilaj greu ..Pm- greșul“ din Brăila. Din scrisoarea pe care ne-au trimis-o reiese că în 1970, la faza municipală a concursului „Meseria — brățară de aur", pe cînd se aflau în fața comisiei de examinare împreună cu ceilalți concu- renți, un asemenea reprezentant i-a anunțat că „cei ce vor ocupa primele 3 locuri vor primi premii în obiecte, iar ca Stimulent pe linie de producție vor fi promovați cu o categoric de încadrare“. O promisiune făcută în public. Tinerii sudori mai sus amintiți clasați pe locurile 2 și 3 au luaț-o de bună. Premiile în obiecte le-au primit imediat. însă „categoria nici pînă in prezent, nici după doi ani și 5 luni", după cum ne informează în- tr-o scrisoare sosită la redacție.Pornind pe urmele aces

tei scrisori, ne dăm repede seama că nu este vorba doar de o întîniplare, de pn caz izolat, ci de o mentalitate : a promite fără acoperire, numai ca pe moment un anume proces să capete un nou impuls, ca „țolul să meargă bine deocamdată“. Așa li s-a oromis și lăcătușilor Tlldor Neagu și Tălaru Iiădțiș fără ca cei ce au dreptul să schimbe încadrările unuj muncitor să știe ceva. Vreți ca o acțiune să meargă bine, ca la un concurs să aveți cît mai muiți concurenți ? A- tupci promiteți ! Promiteți nu numai niște premii în o- biecte, pe care le puteți da conform instrucțiunilor, ci și categorii, și excursii complet gratuite. Promiteți 1 Că asa s-a promis tot aici, la Uzina „Progresul“ și tot în 1970. atunci cind comitetul U-T.C a organizat concursul cpltural-artistic „Avem și noi artiștii noștri“. Formația corală din sectorul montaj, care a ocupat locul I, așteaptă șl acum să fie dusă într-o excursie prin țară. Ce dacă instrucțiunile nu permit ? I Pentru moment cel puțin este bine. Promiteți !Am căutat să ajungem și la cei care au promis dar nu i-am mai găsit în componența organelor respective. Bine ar fi ca o dată cu ei să fi plecat și mentalitatea mai sus amintită. Și totuși așteptăm din partea Comitetului județean Brăila al U.T.C. ca, cel puțin acum, să ia măsuri împotriva celor ce au practicat sau mai continuă, poate, să practice astfel de „mijloace stimulative“.I. CHIRIC
• George Virgil Sto- 

enescu :
CERCURI LA ELSINORE— Ed. Eminescu, 1972 —Cu multă ceremonie teoretică, acest poet provoacă mișcarea undelor pe lacuri înghețate. Rece, barbiana, stranie, nu de puține ori gratuită, calpfilă, dar mgi ales neutră, poezia din a- ceasță carte este totuși curioasă. Ca să închidă cercuri, strofa ia forma glosei i „îndoit prea- liniștitul I Numele l-a scris pe apă, / Cupe pline — asfințitul / Blestemat model să-nceapă ; / Dorului pierdut în fieruri / Testament călcat pe tropot, / Cîntecul s-a rupt din ceruri —/ Mult mă doare gîndul clopot“. Evident că la sfîrșitul poemului strofa se va citi invers. Totuși, mai tentantă rămîne teoria subsumată, decît poezia în sine. Ideea unui ciclu de „Epa- gomene“ — așa se numesc zilele „rest“ ale anului, cele care se adaugă la aparenta perfecțiune a duratei — ideea deci este insolită. Față de situarea calculului teoretic, poezia stă însă undeva mult mai jos, la nivelul enunțului i „îmi plac uneltele de-a- ramă / Nu mint și fața nu și-o schimbă, / Vorbesc mereu aceeași limbă l Nu cer sfios curată vamă“ eie.
• Aurel Turcuș :

UMBRA RÎULUI— Ed. Facla, 1972 —Unul dintre debutanții tinerei edituri timișorene. încă nefqr-

mat, vehiculînd mania stînggce a metamorfozelor prin forțarea metaforei ; ex. vinătorii au „inima-n arc încovoiată“. La nivelul acesta mai sînt poeți ca- re-și închipuie că îngenunchind împreună cu Iubita „pe-o oba- dă“ I ! realizează limbajul frust, prospețimea trebuincioasă poeziei. Nu știe să se ferească de umorul involuntar ; cred că următoarele versuri dau cel mai hilar portret al lui Zeus pe cărei l-am citit i „Stă Zeus cu capu-n mîini / lîngă fereastra strînsă sub zăbrele. / privind pămîntul vălurit / potecile vieții și morțile paralele. / / Se blpstemă că știe orice, In vine i se urcă / un dor de neființă ; vrea să-și reteze gîtul“ etc. In general caută exprimarea clară, dar nivelul, de transfigurare este prea rudimentar.
• Troian Dorgoșan :
CELĂLALT GEAMĂN— Ed. I'aria, 1972 —Alt debutant al editurii timișorene, mai sigur pe el decît Aurel Turcuș, oferind spectacolul, înscenarea poeziei. Disciplinat, avînd o plăcere vădită a formei și a ritmului s „O vorbă doar și clipa desprinsă din arțar / își fulguiește zborul nostalgic a ninsoare / spre urma unui pas întioărită / în lutul reavăn, presimțind din nord / / un vînt cu iz de ghețuri și absențe. / E-o presimțire tandră și ostilă, / pupila, se dilată-n așteptare / și coaja nerăbdării de pe miez / / cu zgomot sec, pleznește în auzul / acum mai în

CU PRILEJUL ZILEI DE 8 MARTIE — 

ZIUA INTERNAȚIONALĂ A FEMEII

ADUNAREA FESTIVĂ
DIN CAPITALĂSărbătorirea Zilei de 8 Martie — Ziua Internațională a Femeii — a fost marcată joi după-amiază în Capitală prin- tr-o adunare festivă, care a avut Ioc la sala Ansamblului Rapsodia Română.în prezidiul adunării au luat Ioc tovarășii Gheorghe Cioară, membru al Comitetului Execuțiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului municipal București al P.C.R., primarul general al Capitalei, Emil Drăgănescu, membru al Comietului Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Cornel Burtică, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Mihai Gere, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., dr. ing. Elena Ceaușescu, membru al C.C. al P.C.R., director general ai Institutului central de cercetări chimice, prof, ing. Suzana Gâdea, președinta Consiliului Național al Femeilor, activiști de partid, reprezentanți ai organizațiilor de masă și obștești, vechi militante ale mișcării de femei din țara noastră, muncitoare, țărănoi cooperatoare, cadre didactice și medicale, artiste, studente, gospodine.în sală se aflau lucrătoarp din întreprinderi și instituții bucureștene, activiste de partid, ale organizațiilor de masă și obștești. Erau, de asemenea, prezente soții ale șefilor unor misiuni diplomatice acreditați la București.Despre semnificația Zilei de 8 Martie a vorbit prof. mg. Suzapa Gâdea, care a spus :Devenită sărbătoare tradițională, expresie elocventă a recunoașterii publice a rolului femeii în societatea noastră ca participant la viața politică, economică și socială, ca mamă și soție, Ziua de 8 Martie re- ■ prezintă un prilej de evidențiere a marilor răspunderi ce ne revin, alături de întregul popor, la dezvoltarea multilaterală a orînduirii noastre socialiste.Femeile de pe cuprinsul întregii țări nutresc o profundă recunoștință, un atașament nemărginit fată de partidul Co- munis Român, pentru că sîn- tem conștiente că cinstirea de care ne bucurăm, ca cetățene cu drepturi egale, se datorește, în primul rînd, stimei și prețuirii pe care ne-o acordă partidul și conducerea sa înțeleaptă, personal secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Sărbătorim în acest an Ziua Internațională a Femeii în atmosfera de puternică efervescență creatoare, determinată de înfăptuirea cu succes a programului elaborat de Congresul al X-lea și a hotărîrilor Conferinței Naționale a partidului. Recenta Plenară a Comitetului Central al partidului a dat o înaltă apreciere abnegației și hotărârii cu care clasa muncitoare, țărănimea,

intelectualitatea, toți oamenii muncii — români, maghiari, germani și de alte naționalități — înfăptuiesc politica partidului de înălțare a patriei pe noi culmi de progres și civilizație.Un puternic sentiment de mîndrie patriotică ne animă la gîndul că în întreaga activitate clocotitoare ce se desfășoară pe pămîntul patriei sînt prezente și milioane de femei, participante pe deplin egale și responsabile la tot ceea ce se înfăptuiește în România, în numele nobilelor idealuri ale socialismului și comunismului.A fost relevată, apoi, contribuția importantă a femeilor din țara noastră la dezvoltarea industriei și agriculturii, a învățământului, științei, artei și culturii, subliniindu-se faptul că femeile reprezintă astăzi peste 32 la sută din numărul salariaților.Independent de locul de muncă în care își desfășoară activitatea — a arătat vorbitoarea — femeia-mamă continuă să ocupe o poziție dominantă în ierarhia valorilor umane. Ne sînt bine cunoscute măsurile sistematice adoptate de partidul și statul nostru pentru creșterea populației, întărirea familiei, ocrotirea mamei și copilului.In continuare, Suzana Gâdea a spus : în februarie anul acesta s-au împlinit 25 de ani de la crearea organizației unice a femeilor din țara noastră — Uniunea Femeilor Democrate din România — care, sub conducerea partidului, a militat pentru educarea politică-cetățenească a maselor de femei, pentru atragerea lor în edificarea orînduirii socialiste. Comitetele și comisiile femeilor, zecile de mii de activiste obștești care desfășoară cu dragoste și devotament o activitate rodnică in această direcție, își vor perfecționa în continuare stilul de muncă corespunzător obiectivelor trasate de partid in etapa actuală — cerințelor de azi ale maselor de femei, adu- cîpd astfel o contribuție sporită la făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate în țara noastră.Femeile din România sprijină pe deplin și participă la înfăptuirea politicii externe a partidului și statului nostru, a subliniat vorbitoarea. Ele sînt ferm convinse că sporindu-și aportul la înălțarea edificiului socialist al țării, își îndeoli- nesc atît îndatorirea fundamentală față de patrie cît și față de cauza generală a socialismului și păcii în lume.Cu prilejul Zilei de 8 Martie, femeile din România își manifestă din nou sentimentele de prietenie și solidaritate cu femeile din țările socialiste, din toate țările lumii.în încheiere, președinta Consiliului Național al Femeilor a spus : Participînd cu întreaga capacitate și competență, cu toate puterile la rea

lizarea cincinalului înainte de termen, vom da o nouă dimensiune patriotismului nostru înflăcărat, vocației noastre de constructori, devotamentului nostru față de cauza socialismului, vom gduce noi mărturii ale voinței noastre de pace, noi contribuții la împlinirea idealurilor de colaborare, la afirmarea aspirațiilor umaniste, pașnice ale popoarelor.într-o atmosferă de puternic entuziasm, participantele la adunare au adresat o telegramă Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care se spune, între altele :Conștiente că de munca, de strădania fiecărui cetățean al țării depinde creșterea bunăstării materiale și spirituale a întregului popor, vă asigurăm, tovarășe secretar general, că femeile din țara noastră — muncitoare, țărănoi, intelectuale — românce, maghiare, germane și de alte naționalități — vor face dovada îpal- telor lor sentimente patriotica muncind cu abnegație pentru realizarea angajamentelor în întrecerea socialistă, pentru îndeplinirea exemplară a îndatoririlor lor ca lucrătoare în uzine, pe ogoare, în unitățile social-culturale, punînd în slujba țării, a ridicării noilor generații, abnegația, sîrguința și afecțiunea lor.Sîntem conștiente că înaltele exigențe pe care le ridică dezvoltarea societății în etapa actuală, vastul program de educație comunistă sporesc și mai mult răspunderea ce ne revine în calitatea noastră de mame, pentru creșterea și educarea copiilor, în formarea omului nou — un om înarmat cu o vastă cultură și pregătire profesională, caracterizat de o înaltă ținută morală, animat de devote.ment nemărginit față de oauza poporului.încredințăm conducerea partidului. pe dumneavoastră, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, — se spune în telegramă -- că milioanele de femei din țara noastră, animate de înaltele idealuri ale socialismului și comunismului, vor fi mereu prezente la chemarea partidului, contribuind Ia tot ce angajează prezentul și viitorul țării, pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, pentru ca România să urce noi trepte ale progresului, prosperității și civilizației socialiste.
♦Adunarea festivă s-a încheiat cu un program artistic, Ia care și-au dat concursul eu- noscuți actori ai teatrelor bucureștene, interpreti de muzică populară și Ansamblul Rapsodia Română.
*Manifestări consacrate Zilei Internaționale a Femeii au avut loc în numeroase localități din țară. (Agerpres)

cordat spre nerostire“. Dușmană îi este însă prea abundenta rostire, versul umplut de prea multe cuvinte expozitive, caracterul de suficiență și de er>unț. Rare sînt ocaziile cînd poezia își depășește strictul chenar din pa-

de DINU FLĂMÎND

gină, cînd realizează șl o prezență ulterjoară, prin sugestie, în amintirea noastră. Ideea este urmărită însă cu acuratețe, cu treceri subtile pe nuanțe : Cînd tot ce-i viu, e-ngemănare-n moarte, / cînd tot ce-i moarte-i vie-ngemănare, / eu geamăn îmi sînt mie, chiar de-mi pare / că veșnic, însumi ceva mă desparte. // Sînt vrășmășia tragică pe care / o simțe-n mine geamănul — departe i / de sînt aici, acolo,-n altă parte, / un altul EU mă cere și mă doare“. Se distinge dorința intuitivă a poetului de a mai schimba

cadrul static al stanței, uneori chiar prin jocuri grafice, alteori prin încercarea de ritmuri și sonuri ascunse. I-am dori însă mai multă varietate tematică. O poezie mai personală, mai biografică, mai consistentă.
• Florea Miu :

JOCURI ÎN PIATRĂ— Cartea Românească. 1972 —Poezia ca „Joc“ a tins întotdeauna să tregeă de jocul aparent al ritmurilor, contînd în a- devărata ei esență pe o nemăr- tnrisită seriozitate. Dar autorul acestui volum se oprește numai la o corectitudine stilistică da suprafață, fără sclipiri deosebite. In ceea ce are mai bun, a- ceastă poezie este o acuarelă destul de înfărEată : „Pasărea de vjnț culcată-n creste / nu mai e nimic din care-ar fi / să-și culeagă frageda poveste / din adine spre margine de zi. // O rotire descleștată-n loc. / Nu se vede leagănul de frunze, / peste care s-ar așterne-n joc / într-un zbor de magice ecjuze“, Cuvintele aici par să aibă mai multă importanță decît poezia, Căutînd cuvinte izolate, cu virtuțile lor întâmplătoare, poetului îi scapă ansamblul și, de fapt, poezia. De aici și postura ridicolă în care se află uneori aceste compuneri i „Ce bine e cind tremuri. Din alb plutești în vis / și simți pădurea, cîmpul, boltindu-se în talpă. / Ti-e inima beteală și sufletul abis /

și-nlăcrimarea sîngelui ți-e harpă“. Pare începutul unui imn pentru secta tremurătorilor 1
• Ion Regman :

CARUSEL INTIM— Ed. Eminescu, 1972 —Poeme cu un pronunțat caracter biografic, dar bjografis- mul înseamnă acum un adevărat ruraj. Ion Regman este a- proape o excepție în orientarea generală a debutanților spre versificări impersonale- îi vedem, așadar, din poezie, și persoana , fizică; tabietist, cu un ochi atent pentru banalitatea cotidiană, sentimental, citadin ursuz, Ironic contemplativ față de copilărie : „Ii povesteam despre timpul / cind eram copil, ! atunci cînd cu picioarele goale / spărgearp soarele prin bălțile ulițelor / din mijlocul cărora / mama mă aduna spre casă, / suflîndu-mi nasul în grabă / în șorțul ei aspru“. Ion Regman exagerează însă cu discursivitatea prozaică, face u- neori prea lungi demonstrații și expuneri, pierde lirismul, chiar și atunci cîpd acesța ar dori să se ridice deasupra ironiei generale. Situată într-p altă extremă, biografia autorului este aici prea copfesivă, neadmis de palpabilă, la grad preestetic. De o sensibilitate j-am zice brutală. autorul face însă o interesantă pendulare între venerație și dezicere, între puterea înălțătoare a metaforei și puterea el distructivă. încă indecis asupra unei soluții.
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Plecarea tovarășului 

Gheorghe Rădulescu

la Cairo

Joi la amiază, a plecat la Cairo Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele părții române în comisia guvernamentală mixtă de cooperare economică și tehnico- științifică româno-egipteană, pentru a participa la lucrările celei de-a 8-a sesiuni.La plecare, pe aeroportul O- topeni, au fost prezenți Paul Ni- culescu-Mizil, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Nicolae Ecobescu, adjunct ai ministrului afacerilor externe, Radu Constan- tinescu și Grigore Bârgăoanu, vicepreședinți ai Comisiei guvernamentale de colaborare și cooperare economică și tehnică, reprezentanți ai conducerii ministerului comerțului exterior.Erau de față Osman Assal, ambasadorul Republicii Arabe Egipt la București.

If/zita ministrului 
al RepubliciiJoi la amiază, Ion Pățan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul comerțului exterior, a primit pe Didier Ratsiraka, ministrul afacerilor externe al Republicii Malgașe, și persoanele o- ficiale care îl însoțesc în vizita pe care o face în țara noastră. Cu acest prilej, au fost abordate probleme privind posibilitățile de dezvoltare a relațiilor economice și comerciale dintre cele două țări.

★Ministrul afacerilor externe al Republicii Malgașe, Didier Ratsiraka, și soția sa au oferit joi un dineu, în saloanele hotelului „Intercontinental“, în onoarea ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu și a soției sale.

afacerilor externe
MalgașeAu participat Bujor Aimășan și Mihail Florescu, miniștri, Nicolae Ecobescu, adjunct al ministrului afacerilor externe, Nicolae Gio- san, președintele Academiei de Științe Agricole și Silvice.Au luat parte, de asemenea, persoanele oficiale care îl însoțesc pe ministrul malgaș.în timpul dineului, cei doi miniștri de externe au rostit scurte toasturi.

Pregătiri pentru
FESTIVALUL MONDIAL

UMVERSITÂTE- 
PRODUCȚIE

în cursul dimineții de joi, ing. Sayed Marei, prim-secretar C.C. al ............... ~Arabe din bă Egipt, na Soad CombinatulScìnteli“, unde a avut convorbiri cu membri ai conducerii ziarului „Scînteia“. După-amiază, conducătorul delegației Uniunii Socialiste Arabe a vizitat Academia de Științe Agricole și Silvice. Aici, oaspeții au prezentat un film privind dezvoltarea agriculturii în Republica Arabă Egipt.Membrii delegației Uniunii Socialiste Arabe din Republica A- rabă Egipt au vizitat, în cursul dimineții de joi, Grupul industrial petrochimic Ploiești. După-amiază, unii membri ai delegației au avut întrevederi de lucru la Marea Adunare Națională, la Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție, la Uniunea' Centrală a Cooperativelor Meșteșugărești, la Asociația juriștilor, la Consiliul Național al Pionierilor, au vizitat Palatul Pionierilor și Ateneul tineretului din Capitală.

★Joi dimineața, ministrul afacerilor externe al Republicii Mal- gașe, Didier Ratsiraka, împreună cu soția și persoanele oficiale care îl însoțesc, au făcut o vizită la Grupul industrial de petrochimie de la Brazi. La sosire, oaspeții au fost întîmpinați de A- drian Stoica, director general al grupului, de .membri din Consiliul oamenilor muncii.

Concurs
de fotografii Weltfestspiele

X-lea 
al ti-

alUniunii Socialiste Republica cu soția, Marei, a poligrafic
Arar doam- vizitat „Casa

Joi, 8 martie 1973, George Macovescu, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, a primit pe Taieb ■ Sămbani, noul ambasador al Republicii Tunisiene în Republica Socialistă România, în legătură cu apropiata prezentare a scrisorilor sale de acreditare.în cursul zilei de joi, George Macovescu, ministrul afacerilor externe, l-a primit pe John Armitage, adjunctul asistentului secretarului de stat al S.U.A. pentru probleme europene, care face o vizită în țara noastră.' La întrevedere a participat Nicolae Ghenea, secretar general în Ministerul Afacerilor Externe.A fost de față Léonard C. Meeker, ambasadorul S.U.A. la București.în cadrul discuțiilor, desfășurate într-o atmosferă cordială, au fost abordate aspecte ale relațiilor bilaterale romàno-americane și probleme internaționale de iri- teres comun.

CADRELE
SÎNT FORȚA

A.
Ț-»

HOTÄRITOARE
pag- I)al autoper- meserie : a- prelucrarea

Oaspetele a fost, de asemenea, primit de ministrul secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior, Nicolae M. Nicolae.Cu acest prilej au fost discutate unele probleme privind dez- economicevoltarea schimburilor dintre cele două țări.Joi a foSt semnat la Un protocol care schimburile artistice pe a?.;; 1973 și 1974, precum și preliminariile pe anul 1975 între Agenția Română de Impresariat Artistic — A R.I.A. și Agenția „In- terconcert“ din Ungaria.Potrivit protocolului, in cursul acestui an urmează să concerteze în Ungaria, printre alții, soprana Lucia Stănescu, barito- nii Nicolae Herlea și Dan Ior- dăchescu, violoniștii Ștefan Ruha, Silvia Marcovici, Gabrie- la Ijac, Mariana Sîrbu, pianiștii Gheorghe Halmoș. Ilinca Du- mitrescu, violoncelistul Cătălin Uea, împreună cu pianista Marilena Ilea, Cvartetul Filarmonicii din Cluj. In aceeași perioadă, publicul românesc va avea ca oaspeți Cvartetul „Ko- daly“, pe pianiștii Annie Fischer și Sandor Falvai, dirijorul Janos • Ferencsik, baritonul GyorgyMelis, violonceliștii Miklos Pe- renyi, Laszlo Mezo, violistul Csaba Erdelyi, organistu.l Gabor Lehotka. soprana Eva Andor și pe alți artiști din tara vecină.Cu prilejul semnării protocolului, Vasile Florea, directorul A.R.I.A., și Jozsef Horvath, directorul „Interconcert“-ulul, și- au exprimat dorința de a dezvolta colaborarea dintre cele două agenții, de a organiza schimburile artistice în condiții tot mai bune.

București, stabilește anii

La cel de-al 
Festival mondial 
neretului și studenților 
se va organiza o ex
poziție internațională 
de fotografii, care să 
oglindească aspecte 
ale muncii și vieții ti
neretului, ale luptei și 
solidarității antiimpe- 
rialiste, pentru pace și 
prietenie. Expoziția este 
organizată pe baza 
Statutului Federației 
Internaționale a Artei 
Fotografice (F.I.A.P.) și 
cu sprijinul acesteia.

Comitetul național 
român de pregătire a 
celui de-al X-lea Fes
tival mondial al tine
retului și studenților 
organizează un con
curs de fotografii care 
să oglindească aspecte 
din viața și preocupă
rile tineretului român, 
prezența tinerei gene
rații in viața social-po- 
litică și culturală a 
țării, sentimentele de 
prietenie și solidarita
te cu tineretul din în
treaga lume.

La concurs pot par
ticipa tineri fotografi 
amatori sau profesio
niști in virstă de pină 
la 30 de ani.

Fiecare concurent 
poate prezenta în con
curs maximum 10 foto
grafii, la dimensiunile 
minime de 30/40 cm. 
Nu este admisă apli
carea fotografiilor pe 
carton. Toate lucrările 
trebuie trimise Comite
tului național pină la 
15 aprilie a.c. Foto
grafiile vor fi însoțite 
de negative. Lucrările 
premiate vor fi pre
zentate în cadrul unei 
expoziții ce se va or
ganiza in timpul des
fășurării celui de-al X- 
lea Festival mondial al 
tineretului și studenți
lor de la Berlin.

După selectarea 
crărifor de către 
juriu constituit de 
miletul național,
vor acorda următoare
le premii:

der Jugend
und Studenten W

:

:-$b- -u

Iu-
un

Co
se

SÄ

• un premiu I, in valoare de 1 000 lei ;
• două premii II, in
e trei premii III, in

Fotografiile vor fi 
însoțite de urmă
toarele date : titlul 
lucrării, 
plicatii, numele a-
utorului, data naș
terii și adresa.

Adresa Comitetu
lui național român

scurta ex-

■

valoare de 
valoare de

700 lei ;
500 lei.Comitetul na- român de a celui

Berlineste : tional pregătire de-al X-lea Festivalmondial al tineretului și studenților - București, str. O- nești, 6-8, Sector 1.
/

1973
Hauptstadt der DDR

Prezentăm cititorilor ziarului nostru un afiș al Festivalului 
mondial al tineretului și studenfilor.

Institptul Politehnic „Traian. Vuia“ din Timișoara colaborează în acest an cu circa 20 de combinate in domeniul electronicii, electrotehnicii, chimici, construcțiilor de mașini. Temele de cercetare înscrise în contracte vizează soluționarea unor probleme menite să contribuie la îmbunătățirea unor produse industriale, valorificarea superioară a resurselor materiale, sporirea gradului de mecanizare și automatizare al unor procese de producție.De asemenea, în cadrul complexului de ateliere de prototipuri, recent dat în folosință la Facultatea de mecanică, se realizează, pe bază de contracte cu alte întreprinderi, o serie de ansamble, repere și piese de serie, situate la înălțimea celor mai înalte exigențe de specialitate.
ASOCIAȚIA MEȘTERILOR ViL- 

CENILa Horezu, a avut loc a- dunarea de constituire a asociației creatorilor de artă populară din județ, primul organism de acest fel din țară. Asociația e chemată să potențeze și mai expresiv creația meșterilor populari din această zonă vestită pentru lucrurile de artă pe care Ie-a creat și le-a înscris în patrimoniul culturii noastre naționale. Asociația creează premise dintre cele mai favorabile pentru păstrarea autenticității, a purității stilistice a creațiilor rqeșterilor vîlceni, pentru valorificarea superioară a produselor de artă populară.
DORU MOTOC

(Urmare dintăm acest rezultat fecționării sale în gregatul pentru crucilor cardanice, o inovație deosebit de-valoroasă, care mărește productivitatea muncii cu circa 300 la sută, face economie de manoperă, asigură un spor de calitate pieselor și... ar aduce mari economii de valută, dacă ar fi aplicată neîntîrziat în producție. Din păcate, o inerție nejustificată a celor care ar fi trebuit să fie receptivi la tot ce este nou, a făcut ca inovația să stea în „faza de aprobare“ vreo 5 ani, pe motivul că ea nu poate fi proiectată și executată în fabrică. „Motivația era fără suport — ne-a declarat Ion Moiceanu. Iată, acesta e prototipul, făcut de mine personal, care funcționează, lu- crind automat la patru brațe deodată. Trebuie doar să-1 mai cizelez pe ici, pe colo, așa cum se obișnuiește. Dar dacă eu, frezorul, am putut să-l proiectez și să-1 execut, tot aici în uzină, cum să nu-1 fi putut proiecta mai din timp unul sau doi dintre cei cîteva sute de ingineri, cîți sînt la ARO 7 Noroc că, în prezent, chiar cu în- tîrziere, inovația a intrat în a- tenție. Dar de ce a fost nevoie de atitea tărăgănări, de atîtea amînări, de atîta neîncredere ?“Deci o opinie clară, făcută cu responsabilitatea cuvenită in aceste zile, în aceste săp- tămini și luni cind soarta producției depinde dc fiecare gest, de fiecare idee, de fiecare pas al nostru.Ne-am oprit secțiile în care mai mare o au zația U.T.C. de peste 800 de membri : de transmisie. Peste tot, foarte multe fete.— Avem vreo 300 de colege — ne-a explicat Ion Oproiu, secretarul organizației U.T.C. de aici, toate venite la noi în ultimii doi ani. Pină atunti, nu aveam in secție nici o tinără , ba, aveam trei, dar erau pon- tatoare, ele nu lucrau efectiv pentru producție. Astăzi, cele mai multe sînt strungarițe, e- lectriciene. frezoare, in fine, meserii de bază și lucrează foarte bine, dovedind multă receptivitate in procesul calificării și perfecționării. Le-aș a- minti printre ele pe Nicoleta Crăsan și Lucia Diaconescu, strungarițe, pe electriciana A- driana Ionescu, de la montaj general, pe Rodica Ștefan, de la atelierul de roți dințate și pe multe altele, dacă am avea spațiu suficient. Precizez că multe dintre ele sint absolvente ale nerală, Anpl rîndul peste o calificării producție.în atelierul de roți dințate, am căutat-o pe Rodica Ștefan. Am găsit-o la strungul său, ■lucrind, unul după altul, melcii de direcție. Mișcări precise, atenție, degajare. Aflăm că a venit la ARO anul trecut, împreună cu alți 3 colegi de clasă de la Liceul „Dinicu Go- lescu“ — Georgeta Lupu, Nico-

lae Budeanu și Irina Stoica.— De doi ani licee!^ de cultură generală constituie rezerve de cadre muncitorești tot mai puternice și eu cred că e bine să fie așa, a ținut să ne declare Rodica Ștefan. în uzină, simțim că sîntem cineva, că putem să facem multe, căpătăm repede o asemenea încredere în noi, încît nu avem de ce regreta că am venit aici. Dacă cineva dintre noi, foștii liceeni, va dori să studieze mai departe, la cursurile serale ale facultății de subingi- neri pe care o dorim înființată și la Cimpulung Muscel, cunoștințele teoretice vor fi clădite pe o bază solidă, bază dată de practică, iar ca specialiști sînt sigură că ei vor fi foarte buni.Iată, așadar, cîteva din preocupările colectivului de la ARO pe linia recrutării și pregătirii cadrelor dintre tinerii cu reale aptitudini pentru tehnică, pentru construcțiile de mașini — tineri pentru care, așa cum am avut 'prilejul să constatăm de nenumărate ori, a fi în uzină înseamnă a fi neapărat și în centrul vieții ei. De altfel, tovarășul Victor Naghi, directorul general, ne și spunea : „Încrederea noastră 
că vom izbuti să îndeplinim 
cincinalul înainte de termen 
are un temei și în felul cum 
ne recrutăm, pregătim și gos
podărim forța de muncă, în 
responsabilitatea și dăruirea 
acestor tineri, pe care eu unul, 
ii apreciez fără rezerve“.într-una din ponderea cea tinerii, organi- aici numărind secția

liceului de cultură ge- de la cursurile de zi. trecut ne-au venit din absolvenților de liceu sută de tineri, în scopul definitive pentru

\ (Urmare din pag. I)mîntului politic. Totul foarte o- perativ, pentru câ la 15,30 pleca trenul. După care în sală au rămas 7 inși.— Sînteți membri ai comitetului comunal ? i-am întrebat pe cei rămași.Doi dintre Daniela Ene știu dacă sînt sau nu; Elena Că- pitănescu, ajutoare de bibliotecară, a spus că a venit în locul bibliotecarei, crezînd că e vorba de un instructaj pentru bibliotecari, iar patru au declarat că sînt membri.ai comitetului. Ce responsabilità* însă au și ce pot spune despre activitatea comitetului din care fac parte ?1. Doru Popa este casier. Pînă acum însă prin mîna trecut nici un ban.— Și cotizațiile...? bat.— Secretara strînge țiile.2. Ion Stan este locțiitorul secretarului.— Fiind elev, răspund de activitățile din liceu.— Altceva ?— Altceva...3. Aurică Moraru nu știe dacă are sau nu vreo responsabilitate.— Nimeni nu mi-a zis niciodată să fac ceva așa că nu pot spune nimic despre activitatea comitetului.4. Maria Hacman — secretara

ei, Gelu Matei și au răspuns că nu

luiamȘi
nu aîntre-cotiza-

La Constanța s-au desfășurat miercuri Și joi lucrările unei consfătuiri zonale privind cultura porumbului și florii-soare- lui în județele Teleorman. Ilfov, Ialomița, Buzău, Brăila, Tulcea și Constanța, județe care concentrează circa 40 la sută din suprafața cultivată cu aceste valoroase plante.în telegrama trimisă cu acest prilej C.C. al P.C.R., tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, partlcipanții la consfătuire se angajează să depună toate e- forturile pentru a valorifica rezervele existente și _ pentru perfecționarea tehnologiilor culturilor de porumb și floarea- soarelui, astfel încît să obțină recolte bogate.
Festivitățile 

pentru acordarea 
de grade militare 

unor femeiJoi, la consiliile populare ale sectoarelor din municipiul București, au avut loc festivități pentru acordarea de grade militare unor femei, care, prin pregătirea și funcțiile ce le îndeplinesc — medici, farmaciști, ingineri etc. sînt în măsură să-și aducă o contribuție importantă la întărirea capacității de apărare a patriei.Festivități asemănătoare au avut loc și în unele municipii și orașe din țară.
comitetului, pe capul căreia ră- mîn toate, este singura în măsură să spună ce și cum muncește comitetul. De fapt, ce și cum muncește ea. Și îmi spune cum strînge cotizațiile, cum se îngrijește de ținerea adunărilor generale în cele 16 organizații din comună, cum aleargă să însăileze o brigadă artistică, cum sprijină și controlează participarea tinerilor la învățămîntul po-

—

• Turneul internațional de șah. care se desfășoară in aula Bibliotecii centrale Universitare din Capitală, a continuat aseară cu disputarea partidelor din runda a doua. într-una dintre cele mai interesante partide ale acestei runde, maestrul român Emil Ungureanu, într-o variantă a deschiderii „Indiana veche“, a reușit să cîștige în 41 de mutări la marele maestru sovietic Mark Taimanov.Maestrul iugoslav Rukavina a cîștigat la K. Pytel (Polonia), iar R. Knaak (R.D. Germană) l-a învins pe K. Honfy (Ungaria).A fost consemnată remiza în partidele Ghițescu — Ghiz- davu ; Gheorghiu — J. Fichtl și Partoș — Stoica. Partida dintre Splridonov și Stanciu s-a întrerupt.în clasament, după două runde, conduce maestrul internațional D. Ghizdavu (România), cu 1,5 puncte.Astăzi, cu începere de la ora 16, se joacă partidele rundei a 3-a.• După trei runde, în turneul internațional feminin de șah de la Belgrad, organizat în cinstea zilei de „8 Martie“, în fruntea clasamentului se află Alexandra Nicolau (România), împreună cu iugoslavele Rația Jovanovici și Kalhbrener cu cîte 1,5 puncte și cîte o partidă întreruptă fiecare.
și în același timp activă. Nici nu avem de gînd să-i reproșăm de altfel, că nu se ocupă de organizația comunală U.T.C., că nu ar avea intenții bune sau că nu muncește pentru organizație. Ea este aleasă însă în această funcție de curind din decembrie 1972 și neavînd experiență nu a știut cum și în ce fel trebuie antrenat întregul comitet muncă.

Dacă ar lipsi 
si secretarul...

la

TRIUM
Miercuri seara s-a consumat pe stadionul olimpic din Amsterdam meciul dintre Ajax și Bayern München, de fapt o a- devărată finală a C.C.E. Partida a avut, ca atmosferă, ca prezentare, dar mai ales ca nivel valoric toate caracteristicile și virtuțile unei pene. Ar merita, cred, despre atmosfera din tribune, despre fastul care au întîmpinat infocații suporteri ai lui Ajax și Ștefan Covaci această întîlnire memorabilă soldată cu un scor pe care nimeni nu-1 întrevedea. Echipa lui Beckenbauer și Gerd Müller, echipa cu 7 componenți ai naționalei R.F.G., campioană a Europei a fost învinsă cu 4—0 ! Acest scor sever, realizat într-o singură repriză, a doua, scutește, probabil, echipa Rapid de critici mai vehemente pentru acel 0—5 de' la Leeds. Dar dacă vă spunem că jucătorii antrenorului român. Ștefan Covaci, au mai avut încă două ocazii mari în prima repriză — o dată mingea a lovit bara cînd portarul Maier era la pămînt și că arbitrul le-a refuzat penalti clar, aveți imaginea nei înfrângeri ce putea fi mai umilitoare.

finale euro- vorbit electrizantă cu

un u- Și

așa mai

FUL LUI AJAX
4

CORESPONDENȚĂ TELEFONICA
DIN AMSTERDAM

După o primă repriză soldată cu un sco-r alb, cînd apărarea om la om a echipei din München a jucat mai precis și mai eficient evidențiind intenția obținerii unui rezultat cit mai strîns prin încercarea de a stinjeni, de a stopa mișcarea debordantă în teren a olandezilor, vine repriza secundă cînd coechipierii lui Ajax și-au îngenuncheat pur și simplu adversarul prin acțiuni dinamice construite inteligent și finalizate ca la carte. Gazdele au aplicat un pressing căruia oaspeții nu l-au putut face față și seria celor 4 goluri s-a deschis cînd mijlocașul Haan a înscris spectaculos, topind gheața din inimile veșnicilor suporteri ai lui Ajax, care nu conteneau, cu tot rezultatul, alb pînă în ceastă clipă să-și susțină netic echipa. Am avut în moment senzația că echipa yern München se află în __ tea finală a meciului în situația unui boxer făcut groggy, dar care nu cade la podea. Se vorbește mult de rolul și calitățile lui Cruiff și Kaiser de la înaintare, care sînt considerați îndeobște partizanii marilor victorii ale lui Ajax. Numai

a- fre- acel Ba- par-

văzînd această partidă Ia fața locului mi-am dat seama că marele secret al celebrului „11“ olandez este de fapt linia celor 3 mijlocași : Haan. Neeskens și Mähren, jucători de mare forță, subtilitate și precizie, care mențin acel perfect mecanism diabolic al echipei ce sufocă adversarul. De fapt mijlocașii au înscris 3 din cele 4 goluri. Haan de două ori și o dată Mühren (min. 65), ultimu.1 gol revenindu-î vedetei numărul 1 — Cruiff (min. 89), Cu acest gol celebrul jucător a pecetluit o nouă victorie de mare prestigiu.Și, în închfeiere cîteva nunte interesante. Ieri loc, aici la Amsterdam, era unui film de lung dedicat Iui Cruiff și sugestiv „Numărul 14“, apropo de numărul pe care îl poartă dintotdeauna acest jucător. Cu toată tristețea pricinuită de e- șecul nescontat, Gerd Müller, golgeterul ultimului C.M„ s-a dus la cabina olandezilor, și-a făcut loc printre polițiști și ziariști, l-a îmbrățișat și l-a sărutat pe compatriotul său Blankenburg, care joacă în apărare la Ajax, pe post de libero, și care a fost adus aici din Liga a doua a R.F.G. Este Un amănunt care vorbește de la sine despre spiritul de sportivitate, ca și rului.

• Fabrica de elemente pentru automatizări (calea Floreasca 242. telefon 33.00.20.) angajează tineri, muncitori necalificați pentru curs de calificare, cu durata de opt luni, în meseriile de strungar, frezor șl sudor. Se pot prezenta absolvenții a opt clase elementare cu domiciliul în Capitală. Pentru meseria de strungar se primesc și candidați din județul Ilfov, cu posibilități de navetă.• Grupul industrial de mase plastice București (strada Ziduri Moși 23, sector 3) angajează primitori distribuitori, lăcătuși compresoriști, electroca- riști, electrostivuitoriști, economiști.• Fabrica mașini-unelte și a- gregate (bd. Muncii 250, telefon 43,06.50) recrutează tineri pentru calificare prin școala de calificare de gradul I in meseriile : strungar, raboțor-morte- zor, lăcătuș, găuritor filetor.De asemenea aceeași unitate mai primește tineri pentru a fi calificați, prin școala de specializare postliceaiă de scurtă durată, în următoarele profesiuni ; strungar coordonate, strungar bohrwerkist, frezor roți dințate.

amă- avut , premi- metraj intitulata

despre valoarea adversa-

„INDUSTRIA TURISTICA" IȘl 
PREGĂTEȘTE CADRENe aflăm la „Liceul economic“ Călimănești, liceu cu profil turistic.Liceul — ne declară Constantin Predescu. directorul întreprinderii balneare Călimănești — pregătește la nivelul celor mai înalte exigențe, tineri capabili să asigure se'-vicii în cadrul oficiilor de turism, să organizeze și să conducă excursii, să însoțească turiști străini, să îndeplinească întreaga gamă de activități hoteliere, pe ei ne bazăm în dezvoltarea rețelei noastre de noi stațiuni, de la Cozia, Moi- neasa, la Vidra, alături de binecunoscutele stațiuni de la Călimănești, Căciulata. Govora, Olănești. Dorim ca toate să ocupe un loc de frunte în turismul românesc.HARALAMBIE LF.REAs

litic și agrozootehnic...— Mi se pare imposibil ca un singur om să poată face așa cum trebuie tot ce spuneți dumneavoastră — o întrerup.— Așa este, dar ce să fac ? Comitetul nostru este format din 15 membri și ați văzut, nici la această instruire nu au venit.Că într-o asemenea situație, de una singură, secretara nu putea face mai mult, am înțeles imediat. Pe moment nu am înțeles însă cum de s-a ajuns aici. Secretara se dovedește plină de voință, dornică de treburi bune,

— La conferința comunală, spunea ea, mi s-a promis sprijin, îndrumare. Dar ce folos, că doar mi s-a promis...Sigur că da, sprijinul comitetului județean U.T.C. nu este nici el cel așteptat. Acesta a ocolit mult comuna Nucet. Prin activistul său, nu s-a achitat nici măcar de sarcinile ce îi revin în mod obișnuit ca să nu mai vorbim că în asemenea împrejurări, cînd în fruntea unei organizații comunale ales un activist ță, ar fi trebuit U.T.C. a fost fără experien- să întreprindă

și ceva în plus. Mai cu seamă că activistul sub ochii căruia pornea la drum noul comitet, este actualul prim secretar al comitetului județean U.T.C.Nu-i mai puțin adevărat însă că nici comitetul comunal, nou cum este, nu a făcutnimic, ca să nu zicem nimic. Cel puțin cîteva treburi care sînt de datoria lui dacă s-ar fi realizat, altfel se putea vorbi acum. Dacă imediat după alegerea sa, comitetul ar fi trecut la stabilirea de sarcini precise pentru fiecare membru, cu siguranță că nici unul dintre cei 15 nu ar fi uitat că la alegeri i s-a acordat totuși o mare încredere. Și nu ar fi uitat nici secretara că de o anume problemă răspunde direct un anume membru al comitetului la care putea și avea datoria să apeleze. Dar pentru că nu s-a procedat așa, singurul membra al comitetului, care face și el atît cît poate face singur, rămîne secretara. Dacă ar lipsi și ea, ce s-ar mai alege din acest comitet ? Pentru că oricî- tă muncă ar depune și oricîtă bunăvoință ar avea un secretar, lucrurile nu se mișcă prea mult din loc pînă nu se mișcă tot comitetul. Altfel, nu este exclus ca la viitoarea conferință de dare de seamă și alegeri criticile, reproșurile din decembrie 1972 pe care le aminteam la început să se repete încă o dată, în aceiași termeni.

VASILE CÄBULEA

radiator menti »
radiator menți -
radiator menți —

dv. Călește de corespunde ele-
RADIATORUL ELECTRIC CU ULEI poate asigura. în bune condiții. încălzirea locuinței dura degajată 775—1.500 ltcal/h. zător număruluimenți ; cu ajutorul tiitui termoregulator căldura poate fi menținută la temperatură constantă.Radiatorul electric ulei, fiind prevăzut cu roți poate fj deplasat în rice loc al locuinței dv.Radiatorul electric este de 4 tipuri :

cu4o-cu
radiator cu 7 elementi— 1.225 lei.cu 10 ele-1.400 lei.cu 12 ele-1.600 lei.cu 14 ele-1.700 lei.
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(Urmare din pag. I)să-l facă și astăzi spre a-și putea asigura dezvoltarea rapidă.ÎNTREBARE : In ce optică a 
conceput Partidul Comunist Ro
mân actualul plan cincinal ?RĂSPUNS : In elaborarea planului cincinal actual, Partidul Comunist Român a pornit de la necesitatea apropierii României de țările dezvoltate din punct de vedere economic. De aceea, a pus pe primul plan dezvoltarea într-un ritm înalt a industriei și dotarea ei pe baza realizărilor moderne ale științei și tehnicii.Tn al doilea rînd, am avut în vedere modernizarea rapidă a agriculturii, ceea ce impune realizarea unor vaste lucrări de îmbunătățiri funciare și irigații, încheierea în linii generale a procesului de mecanizare și chimizare a producției agricole.In scopul realizării acestor obiective ara avut în vedere dezvoltarea într-u.n ritm susținut a activității de pregătire _a cadrelor, precum și a cercetării științifice proprii, pornind de la faptul că făurirea unei societăți moderne nu se poate realiza decîț pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii contemporane.In actualul cincinal am pus un accent deosebit pe măsurile privind dezvoltarea producției bunurilor de consum, pe ridicarea mai rapidă a nivelului de trai material și spiritual al poporului. Am avut în vedere atit dezvoltarea construcției de locuințe, școli, spitale și alte instituții social-culturale, cit și îmbunătățirea aprovizionării și perfecționarea activității culturale în general, tn acest- scop, după cum am menționat mai înainte, am alocat, în continuare, o parte însemnată — 30—32 Ia sută — din venitul național pentru dezvoltarea țării.ÎNTREBARE : Care este, in 
acest context, rolul pe care România îl atribuie cooperării eco
nomice și tehnice cu celelalte 
țări ? Care sînt, după părerea 
dumneavoastră, condițiile nece
sare pentru ca această cooperare 
să se poată dezvolta ?RĂSPUNS : România pornește da la faptul că în condițiile de astăzi nici o tară — și îndeosebi țările mici și mijlocii, așa cum este și România — nu se poate dezvolta fără a participa activ la diviziunea internațională a muncii, fără a realiza o largă cooperare economică și tehnică cu celelalte state. Pornind de aici, țara noastră dezvoltă larg relațiile de cooperare cu țările socialiste. De altfel, după cum cunoașteți, România este membră a C.A.E.R. și, în cadrul a- cestuia. se realizează un amplu program de cooperare. Cooperăm însă larg și cu celelalte țări socialiste. Acordăm, totodată, o mare atenție colaborării cu toate statele lumii. A- vem largi relații de colaborare cu țările care au pășit pe calea dezvoltării independente, precum și cu țările capitaliste dezvoltate.Tn acest context, doresc să menționez că și relațiile noastre cu Olanda au cunoscut în ultimii ani o dezvoltare destul de puternică.Desigur, la baza colaborării dintre state trebuie să stea deplina egalitate în drepturi, a- vantajul reciproc, respectul și stima între toți cei care vor să coopereze, astfel incit această cooperare să poată asigura dezvoltarea armonioasă a fiecărui poDOr.România militează cu toată fermitatea ca în relațiile dç cooperare cu toate statele, fără deosebire de orînduire socială, să se asigure deplina egalitate și avantajul reciproc, ca această cooperare să servească, deopotrivă, fiecărei țări în parte, progresului său économico-social, ridicării bunăstării fiecărui popor.ÎNTREBARE : începînd cu 
care realizări se poate spune că 
o societate este socialistă, dom- 
nitle președinte ?RĂSPUNS : După părerea mea, problema este complexă.

VINERI, 9 MARTIE 1973

EGOR BUL1C1OV Șl ALȚII : 
rulează la Lumina (orele ÎS: 18.15;
20.30).

ORGANIZAȚIA : rulează ta
Scala (orele 8.45: 11.15; 13,45,
16.15; 18,45; 21,15), București (orele 
8.30: îl; 13 80. 18; 18,30; 21).

CUPA GLORIEI : rulează la 
Capitol (orele 8.45; 10,45: 12,45; 
14.45; 16.45; 18.43 : 20,45).

PE ARIPILE VlNTULUI 7 ru
lează la Patria (orele 10; 14.30;
19.15).

EU NU VAD, TU NU VOR
BEȘTI, EL NU AUDE i rulează la 
Luceafărul (orele 8.30: 11; 13,30; 
16; 18.30- 21). Festival (orele 8.43; 
11,15; 13,30; 16; 18,80: 21). Favorit 
(orele 9.15: 11.30: 13.45; 16: 18,15;
20.30) .

MOARTEA REGELUI NEGRU : 
rulează la GiuleșU (orele 15,30; 
18. 20,30) înfrățirea intre popoare 
(orele 15.30; 18; 20,15).

RĂZBOIUL LUI MURPHY t ru
lează la Central (orele 10; 12,30; 
15; 17.30: 20). Buzești (orele 15.30: 
13: 20,30).

ANDREI RUBLIOV : rulează la 
Doina (orele 16: 19.30).

DOAMNA ȘI VAGABONDUL r 
rulează la Doina (orele 9,30; 11,30;
13.30) .

INTERVIUL ACORDAT 
de președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România,

NICOLAE CEAUSESCU
•fDesigur, realizarea unei societăți socialiste presupune, în primul rînd, trecerea puterii politice în mîinile oamenilor muncii, ale întregului popor, ca o condiție de bază pentru înfăptuirea transformărilor revoluționare, socialiste. De asemenea, presupune trecerea mijloacelor de producție în miinile întregului popor, sub formă de proprietate de stat sau cooperatistă. Totodată, presupune o schimbare radicală în repartiția venitului național în societate, accesul liber al tuturor membrilor societății atîț la bunurile materiale, cît și spirituale. La această mai trebuie să adaug și crearea condițiilor pentru participarea deplină a poporului ta conducerea societății; deci d»zvoltarea unei Idi-gi democrații socialiste. Re- alizîndu-se aceste cerințe se poate spune că s-au pus bazele societății socialiste. Dar, pentru a vorbi de realizarea socialismului propriu-zis, a- ceasta presupune o dezvoltare puternică a economiei, a științei, a culturii, crearea de condiții pentru satisfacerea deplină a cerințelor tuturor celor ce muncesc. Este de înțeles că aceasta necesită o perioadă mai lungă. De aceea, noi ne-'am propus ca abia în următorii 10—15 ani să realizăm societatea socialistă multilateral dezvoltată. care să îndeplinească în linii generale aceste condiții.Desigur, avem astăzi socialism in România, dar nu putem spune . că realizăm de pe acum p.e deplin toate cerințele ce trebuie să fie realizate într-o societate socialistă.ÎNTREBARE : Ce rol atribuiți 

tineretului și care este sensul mă
surilor luate în anul 1971 pentru 
educarea acestuia, astfel ca el să 
devină un factor activ al socie
tății socialiste românești ?RĂSPUNS : Partidul Comunist Român a atribuit dintot- deauna tineretului un rol important. în dezvoltare^ țării. De altfel, considerăm că în întreaga lume tineretul se afirmă ca un factor 'activ în transformarea socială, în soluționarea marilor probleme ale vieții_ contemporane. întotdeauna tineretul a fost de partea progresului. _ ,tn România tineretul participă activ la întreaga activitate de transformare revoluționară a societății, la făurirea orîndu- irii socialiste.De altfel,’veți găsi peste tot — atît în domeniul economiei, cît și al științei și culturii — tineri care ocupă poziții importante. Aceasta exprimă tocmai felul de a gîndi al partidului nostru cu privire la necesitatea ca tineretul să-și poată pune din plin elanul și priceperea în slujba realizării progresului rapid al țării. Noi sîn- țem mulțumiți de feiul in care tineretul român a participat și participă la întreaga activitate de transformare a societății.Măsurile luate în toamna a- nului 1971 trebuie privite în contextul general al preocupărilor Partidului Comunist Român și statului nostru, de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate — societate care presupune, odată cu dezvoltarea bazei materiale, și transformarea omului, ridicarea nivelului său de cunoaștere, a- șezarea relațiilor dintre oameni pe principiile eticii* și echității noi. crearea condițiilor pentru afirmarea personalității umane în toate domeniile de activitate. Măsurile la care m-am referit au tocmai scopul de a contribui la realizarea a- cestor obiective. Pornim de la faptul că trebuie să ne preocupăm permanent de ridicarea nivelului de cunoștințe culturale, științifice, precum și de înțelegerea clară de către tineret a căilor dezvoltării sociale. Totodată, ne preocupăm de debarasarea oamenilor de concepțiile înapoiate ; nu admitem în cadrul societății noastre manifestări sau activități care să propage ura între oameni, rasismul și alte mentalități/incom- patibile atît cu socialismul, cît și. în general, cu ceea ce trebuie să reprezinte societatea omenească de mîîne. Dorim să încurajăm și să ajutăm promovarea idealurilor și aspirațiilor de progres ale tineretului în toate domeniile de activitate, să educăm tînăra generație în spi

FERMA DIN ARIZONA : rulea
ză la Lumina (orele 9; 12,30).

SECERA VtNTUL SĂLBATIC : 
rulează la Cotroceni (orele 15,30; 
18: 20,15).

LEGENDA LUI RUSTAM t ru
lează Ia Arta (orele 15,30; 18; 
20 15).

IN UMBRA VIOLENȚEI : ru
lează la Feroviar (orele 8.45: 11; 
1345: 15.45; 18.15: 20.45), Gloria
(orele 9: 11,15: 13.30; 15,45 18;
20.15).

ZESTREA ! rulează ta Viitorul 
(orele 15,30; 18; 20.15).

ADIO, ARME 1 : rulează la Ex
celsior (orele 9; 12.30; 16: 19.30),
Melodia (orele 9; 12.30; 16; 19,30), 
Modern (orele 9: T2.30; 16: 19.30).

NUNTA DE PIATRA -. rulează 
ta Progresul (orele 13.30; 18;
20.15).

DRUMUL SPRE VEST 1 rulează 
la Grivlța (orele 9; 11,45; 15,30: 18; 
20.30:). Tomig (orele 9; 11,45; 15.30; 
18: 20,30), Flamura (orele 9: 11,45: 
15.30: 18: ,20,30).

EXPLOZLA 7 rulează la Drumul 
Sării (orele 15,30; 18; 80.15).

NĂSCUT LIBER: rulează la 
Timpuri Noi (orele 9—20,15 in 
continuare).

CAPCANA PENTRU GENE- 

ritul înaltelor principii ale umanismului, ale respectului față de muncă și față de, om, ale prieteniei și colaborării cu tinerii de pretutindeni, cu toate popoarele lumii.ÎNTREBARE : Avînd în ve
dere marile schimbări in lumea 
actuală, credeți că este vorba de 
o transformare calitativă în re
lațiile internaționale sau, numai 
de o deplasare a „terenului de 
confruntareRĂSPUNS i Intr-adevăr, în lume au loc mari schimbări in direcția destinderii și colaborării între popoare. Apreciez că aceste schimbări sînt rezultatul linei activități îndelungate, al dorinței popoarelor de a se pune capăt vechii politici de forță și dictat, de a face să triumfe în lume relații noi, care să asigure fiecărei națiuni posibilitatea de a-și concentra forțele în direcția dezvoltării economico-sociale, corespunzător dorințelor sale. Desigur, pornind de aici, putem aprecia că în ultimul timp s-au petrecut și se petrec schimbări calitative în viața internațională, Aceasta nu înseamnă deloc că nu mai există greutăți, că uu mai pot apare dificultăți in calea realizării unei politici noi în viața internațională.Consider că procesul la care asistăm — de așezare a relațiilor dintre state pe baze noi — este de-abia ia început. Pentru ca el să se accențtieze și să triumfe definitiv este necesară o activitate continuă, o participare activă a tuturor forțelor care doresc ca în lume să se instaureze relații de colaborare și de pace.Tn legătură cu „terenul de confruntare“ la care v-ați referit,' doresc să arăt ce schimbările de care am vorbit mai înainte sînt tocmai rezultatul apariției unor forțe, noi în lume, atît în domeniul economic, cît și politic. Mă refer, de exemplu, îa creșterea rolului Pieței comune și, în acesț cadru, al Republicii Federale Germania — care a devenit un concurent destul de puternic al ■Statelor Unite ale Americii — la sporirea ponderii Japoniei, cit și a altor state, în viața internațională. De asemenea, trebuie menționată creșterea ponderii economice și politice a țărilor socialiste în lume. In ultimul timp asistăm la sporirea rolului Chinei în viața internațională., atît din punct de vedere economic, cît și politic. Toate aceste transformări și schimbări ce se petrec ’n raportul de forțe contribuie la căutarea căilor pentru așezarea relațiilor dintre state pe o bază nouă, creează condiții pentru a se renunța la* politica de forță și a se trece la soluționarea problemelor dintre state pe cale pașnică, prin tratative.'ÎNTREBARE : In acest con
text, credeți, domnule președin
te, că procesul de slăbire și dis
pariție a blocurilor militare va 
progresa ?RĂSPUNS : Fără îndoială că lumea se îndreaptă în această direcție* și că -se va ajunge la dispariția blocurilor militare. Dar nici aceasta nu se va realiza de la sine. Pentru a se înfăptui acest deziderat este necesar să se acționeze cu perseverență de către toate statele lumii, să se treacă la măsuri concrete de dezangajare militară și dezarmare.ÎNTREBARE : Credeți că vo
cația națiunilor mici și mijlocii 
a devenit azi mai ușor de reali
zat ?RĂSPUNS : Fără- îndoială că accentuarea cursului nou în viața internațională favorizează afirmarea țărilor mici și mijlocii, participarea lor mai activă Ia soluționarea diferitelor probleme ale vieții contemporane. Consider că îndeosebi țările mici și mijlocii pot avea un cu- vînt și un roi însemnat în Organizația Națiunilor Unite și în alte organisme internaționale. Ele pot și trebuie să participe mai activ la soluționarea diferitelor probleme, cum este, de exemplu, securitatea europeană — care nu se poate realiza decît cu participarea tuturor țărilor de pe continent, în marea lor

RAL 1 rulează la Ferentari (orele 
15.30: 17,45: 20).

MARIA STUART c rulează la 
Volga (orele 10: 12,30: 15.30; 13; 
20,30». Miorița (orele 10; 12,30: 15; 
17.30; 20).

FATA CARE VINDE FLORI : 
rulează la Floreasca (orele 15.30; 
18: 20,30).

AM ÎNCĂLCAT LEGEA : rulea
ză la Dacia (orele 9; 11,15: 13,30; 
16: 13.15; 20,30).

GRĂSUNĂ : rulează la Munca 
(orele 15: 18: 20).

POLIȚIA MULȚUMEȘTE: ru
lează la Bucegl (orele 15.45; 18 ;■
20.15),

CU MIINTLE CURATE : rulează 
Ia Rahova (orele 13.30; 18; 20.13).

QUEIMADA : rulează la Unirea 
(orele 15,30: 18 : 20.30).

MIHAIL STROGOFF : rulează la 
Lira (orele 13,30: 13 : 20.15).

MAREA EVADARE: rulează la 
Lira (orele 15.30; 18; 20.15). Popu
lar (orele 15.30; 19).

ASTA SEARA DANSAM IN 
FAMILIE 7 rulează la Vitan (orele 
15.30; 18; 20.15).

URSUL VOGI 7 rulează la Cos
mos (orele 15.30: 18).

E O POVESTE VECHE : rulează 
la Cosmos (ora 20,15). 

majoritate mici .și mijlocii — sau .tratativele începute la Viena.ÎNTREBARE: Intre țările mici 
și mari există o anumită inter
dependență. Care este limita 
dintre această interdependență și 
dependență ? xRĂSPUNS : Intre toate statele există o interdependență și aș putea spune că, în perspectivă, aceasta se va accentua ca rezultat al intensificării colaborării economice, științifice, culturale. Dar această interdependență, pe care o consider necesară, nu trebuie să ducă la dependență ; ea trebuie să se exprime în posibilitatea fiecărei țări — deci și a țărilor mici și mijlocii — de a participa, în formele pe care le consideră u- tile. la diferitele acțiuni de cooperare cu alte state, de a-și hotărî de sine stătător dezvoltarea. Limita este deci, acolo unde interdependența se poate transforma în dependență, ceea ce înseamnă, de fapt, pierderea independenței naționale.ÎNTREBARE : Ce perspective 
ar oferi României o mai strînsă 
cooperare intre toate țările bal
canice ?RĂSPUNS ; O colaborare între țările balcanice ar oferi și României ca, de altfel, tuturor statelor din această zonă — condiții de a-și concentra mai mult forțele în direcția dezvoltării e- conomice și sociale, de a folosi posibilitățile cooperării economice și transformării Balcanilor într-o zonă fără arme nucleare, fără baze militare. Fără îndoială, aceasta ar da mai multă siguranță, mai multă încredere fiecărei națiuni, ar corespunde progresului general al tuturor țărilor. Aceasta ar fi și o contribuție reală la asigurarea securității pe continent.ÎNTREBARE : In realizarea 
unei asemenea largi cooperări 
există și unele bariere ? De pil
dă, faptul că p parte din țările 
balcănice aparțin N.A.T.O.RĂSPUNS: Este adevărat, există asemenea stavile în calea realizării cooperării. Faptul că în Balcani sînt țări care aparțin unor blocuri militare diferite, constituie într-un anumit fel, o greutate. Dar pornind de la interesul tuturor țărilor balcanice, considerăm că trebuie depuse eforturi pentru a se depăși aceste stări de lucruri, pentru a găsi căile — chiar pînă la desființarea blocurilor militare — de a realiza o colaborare activă. 'Considerăm . că este posibil acest lucru.ÎNTREBARE : Avînd în vede
re apropiata dumneavoastră vi
zită în Olanda, cum apreciați 
perspectivele dezvoltării relațiilor 
dintre cele două țări ?RĂSPUNS ; Așa cum am mai menționat, apreciez că între România și Olanda există relații bune de colaborare în multe domenii de activitate. Consider însă că nu au fost epuizate posibilitățile unei cooperări mai largi înțre țările noastre. România este interesată să dezvolte această cooperare atît în domeniul industriei, cît și al agriculturii. De asemenea, dorește să dezvolte cooperarea în domeniul științei și culturii. Formele cooperării pot fi foarte diverse, — mă refer atît. la cooperarea bilaterală, cît și la cea multilaterală și pe terțe piețe. Desigur, nu aș putea să tiu menționez, cu acest prilej, că noi sîn- tem interesați ca Olanda să fie de acord ca România să primească preferințe generalizate din partea Pieței comune, deoarece aceasta ar favoriza dezvoltarea și mai largă a schimburilor și colaborării dintre țările noastre.ÎNTREBARE : Ați dori să a- 
dresați un mesaj cititorilor olan
dezi ?RĂSPUNS: Aș dori să folosesc acest prilej pentru a adresa cititorilor dumneavoastră, cît și întregului popor olandez, cele mai bune urări de prosperitate, fericire și pace I

Opera Română : RIGOLETTO
— ora 19; Teatrul de Operetă :
CONTELE DE LUXEMBURG — 
ora 19.30: Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (Sala Studio) : ANUN
ȚUL LA MICA PUBLICITATE — 
ora 20: (Schitu Măgureanu) :
JOC DE PISICI (premieră)
ora 20; Teatrul „C. I. Nottara” 
(Sala Magheru) 7 BUNA SEARA, 
POMNULE WILDE — ora 19.30: 
(Sala Studio) : MEDALION „N. 
Labiș" — Liceul „M. Sadoveanu“
— ora 16: Teatrul de Comedie : 
INTERESUL GENERAL — ora 2'0; 
Teatrul Mic : DUPĂ CĂDERE — 
ora 19.30:

PROGRAMUL I
9,00 Curs de limba rusă. Lecția 

a 44-a. 9 30 O viață pentru o 
idee : Dr. M. Ciucă. 10,00 Telex.

de peste hotare
REUNIUNEA

DE LA HELSINKI

srnmi um imocurn
• Convorbiri între cele două părți sud-vietnameze
• Un mesaj al lui Norodom Sianuk

HELSINKI 8 — Trimisul special Agerpres, Radu Gre- ceanu, transmite : Reprezentanții celor 34 de state participante la consultările multilaterale de la Helsinki și-au continuat, joi, dezbaterile în grupul de lucru, sub președinția delegatului Statelor U- nite. în centrul atenției s-au situat aspecte referitoare la structura primului punct al ordinei de zi a conferinței în problemele securității și cooperării, precum și sarcinile comisiei corespunzătoare.Intervențiile de joi au relevat accentuarea tendinței de concretizare a discuțiilor și perspectiva trecerii în curînd Ia redactarea ordinei de zi.

Cu trei zile înaintea alegerilor prezidențiale din Argentina, coalițiile electorale sînt încă nedefinitivate în totalitatea lor, autoritățile guvernamentale urmînd a-și anunța, candidaturile ferme as- stăzi, cînd președintele Lanusse va pronunța un amplu discurs.Corpul electoral este chemat, la 11 martie, să aleagă pe președintele și pe vicepreședintele țării, pe membrii celor două camere legislative, precum și pe guvernatorii celor 22 de provincii ale Argentinei.
• UN ACORD PRIVIND CONVOCAREA UNEI CONFERINȚE INTERNATIONALE in scopul rezolvării problemelor e- nergetice mondiale și, în special, a rezervelor de petrol a intervenit intre Peter Peterson, consilierul economic special al președintelui Nixon, și Masayoshi Oliira, ministrul japonez al afacerilor externe.

Demonstrație a studenților 
Universității din Lisabona 
împotriva războiului colo
nial al Portugaliei in Angola, 
Moiambic ți Guineea (Bis- 

sau).

Ambasadorii Republicii Democrate Germane și Japoniei acreditați la Moscova au început tratative privind .stabilirea de relații diplomatice dintre cele două țări — anunță agenția A.D.N.
10.10 Avanpremiera. 10,15 Selec- 
țiuni din emisiunea-concurs „Cîn- 
tare patriei“. 11.00 Portativ ’73.
11,40 Selecțiuni din emisiunea 
..Seară pentru tineret“. 12,30 Mo
ment folcloric cu Maria Badiu și 
Ion Radu. 12,40 Municipalitatea 
răspunde bucureșteanplui. 13,00 
Telejurnal. 16.00—17,00 Teleșcoală.
17.30 Curs de limbă engleză. Lec
ția a 43-a. 18.00 Telex. 18.15 Cum 
vorbim. 18,35 La volan — emisiune 
pentru conducătorii auto. 18,50 Te- 
leconferință de presă. 19.20 1001
de seri „Motanul in cosmos“. 19.30 
Telejurnal. 20,00 Cîntecul săptămi- 
nil : „Izvor de frumusețe“ de 
Radu Șerban. pe versuri de Au
rei Storin. Interpretează sextetul 
Cantabile. 20,05 Studioul de poe
zie. Balade (partea I). 20,45 Film 
artistic : „Dramă din viața de o- 
dinioară“ — producție a studiouri
lor sovietice. 22,05 „24 de ore“.
22.30 Teleglob. Cairo — reportaj 
filmat. 22,45 Interpretul preferat : 
Irina Loghin.

PROGRAMUL II
18,00 Telex. 18.05 Teleclnemateca 

pentru tineret ; „Reportaj cu 
ștreangul de gît“ — producție a 
studiourilor cehoslovace. 19.30 Te
lejurnal. 20.00 Avanpremiera. 20.10 
Rapsodie sălăjeanâ. 20,40 Revista 
economică TV. 21,10 Omul și mu
zica lui : Frederic Cliopin. 22.00 
Filmele documentare i Un pas pe 
Lună, doi pe Pămint și Țara Bîr- 
sei. 22,30 Cărți Și idei-

La Paris a avut Ioc, joi, o Întrevedere între reprezentanți ai Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud și ai Republjcii Vietnam. Participanții au convenit ca tratativele dintre cele două părți sud-vietnameze, prevăzute prin acordul privind încetarea, războiului și restabilirea păcii în Vietnam, să înceapă la 19 martie a.c., în suburbja pariziană Saint- Cloud.într-un mesaj adresat națiunii Khmere de către Norodom Sianuk. șeful statului' cambodgian se reafirmă că nu se va negocia cu regimul Lon Noi, precum și hotărîrea Frontului Unit Național al Cambodgiei (F.U.N.C.) de a elibera teritoriul întregii țări, de a realiza independența, neutrali-
In preajma alegerilor 

prezidențiale din Argentina
Pînă în prezent — două candidaturi certe

Potrivit cifrelor oficiale, din totalul de 25 milioane locuitori ai Argentinei vor participa la urne 14 milioane de alegători, dintre egre, pentru prinia dată, peste 3 milioane de tineri.Pînă în prezent, și-au înscris candidați pe listele electorale pentru funcțiile supreme în stat cinci alianțe' și patru partide politice. Certe sînt considerata, însă doar candidaturile lui Hector Campora (președinte), Vicente Solano (vicepreședinte) — din partea Frontului Justițialist de Eliberare, condus de peroniști, și ale reprezentanților Partidului Rădicai, pentru funcțiile respective : Ricardo Balbin și Eduardo Gamoro.

.Orașul - fantomă
va reînvia ?angajîndu-se intr-o fantastică aventură. Imensa majoritate a naufragiat în dezamăgire. Deși căutătorii de aur au izbutit să extragă o cantitate de metal care a valorat peste 250 milioane.de dolari (ceea ce la cursurile actuale ar reprezenta cel puțin un miliard de dolari) doar puțini ou fost cei core și-au văzut visurile împlinite. Goana după aur a rămas o pagină din istoria aventurii, o pagină tulburătoare care mai inflăcă- rează imaginația dar care mărturisește și prăbușirea iluziilor clădite pe nisip.Valorificarea exploatărilor aurifere a fost progresiv a- bandonată dat fiind bilanțurile din ce în ce mai slabe. „Yukon Consolidated Gold Corporation" ■ core deține încă drepturi asupra a 293 de zăcăminte în regiunea

2 Frenezia moneta- 2 ră va reînvia Daw- I* son City ? Orașul fantomă din Y.ukon își va regăsi zilele sale de glorie ? întrebarea pare hazardată și ar putea să ne conducă e- ventual spre platourile de filmare unde zeci de glorii ale ecranului ou reconstituit faimosul iureș către aur. Dar de astă dată nu este vorba de o lume de cartort și de uri studiou cinematografic, ci de speranțele unora că aurul* ar putea să revitalizeze Dawson City - orașul care și-a pierdut locuitorii după ce febra I prețiosului metal a trecut.

Sint 75 de ani de cînd s-a produs faimoasa invazie a căutătorilor de aur. Peste 40 000 de dezmoșteniți ai soartei au sperat că aurul din Yukon le va a- duce fericirea. Au pornit la drum a- bandonînd existența de pînă atunci, V 

tateâ. integritatea teritorială și unitatea națională a țării și de a instaura puterea poporului, prin înfăptuirea unei adevărate democrații. Mesajul cheamă personalitățile, diplomații, personalul militar, funcționarii care slujesc regimul de la Pnom Penh să se alăture F.U.N.C. și Guvernului Regal de Uniune Națională, singurul guvern legal al . Cambod- giei.
Președintele Guineei 
a primit pe ambasa
dorul RomânieiLa 8 martie, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Guineea, V. Georgescu, și-a prezentat scrisorile de acreditare președintelui Seku Ture. La ceremonie au participat primul ministru, Lansana Beavogui, ministrul de externe, Fyli Sissko, precum și alți membri ai guvernului guinee;-.După prezentarea scrisorilor de acreditare. î::t.-e președintele Seku Ture și ambasadorul român a avut loc o convorbire cordială.
„Săptămîna Români
ei" la Punta del Esteîn renumita stațiune turistică uruguayană Punta del Este, de pe coasta Atlanticului, s-a desfășurat intre 2 și 8 martie a.c. „Săptămîna României“. organizată de. Institutul cultural Uruguay-Romania și de ambasada Republicii Socialiste România la Montevideo. în acest cadru s-au prezentat aspecte ale e- conomiej și arhitecturii românești, un ciclu de filme documentare, audiții de muzică populară și. simfonică, standuri de tipărituri, albume de artă și discuri.De4 un deosebit interes s-a bucurat standul de prezentare a lucrărilor consacrate personalității tovarășului Nicolae Ceaușescu, editate în diferite țări ale lumii.

Dawson a abandonat ultimele sale exploatări în 1966. Dar creșterea prețului aurului și progresele tehnice înregistrate in materie de extracție au redat încredere proprietarilor acestor zăcăminte. Ei cred că extracția poate fi reluată cu destule șanse de reușită. „Este incă destul aur..." - pretind dumnealor, optimiști, adăugind că mijloacele moderne permit in prezent de a se săpa mult mai adine ajungin- du-se astfel la zăcămintele aurifere.Febra aurului de pe piața mondială a renăscut speranțe Ia Dawson City. Împlinirea a 75 de ani de la răsunătoarea „goană" din 1898 va coincide cu o tentativă de a continua aventura auriferă sub auspiciile tehnicii moderne.
M. R.

„Marea 
explicație 
monetară“

Implicațiile crizei mo
netare în dezbate
rea miniștrilor de fi
nanțe a 14 țâri occi

dentale la ParisIn timp ce principalele piețe de schimb din occident cămin închise in cea mai lungă „vacanță forțată" postbelică, miniștrii de finanțe ai 14 țări occidentale se întrunesc vineri în capitala franceză la ceea ce observatorii denumesc ..marea explicație monetară“ intre S.U.A.. „cei nouă" din Piața Comună și Japonia. De fapt nimeni nu se îndoiește că sfera monetară a dosarului acestei reuniuni de urgență va fi mult depășită și așa cum notează cotidianul economic francez LES ECHOS „este vorba, pină Ia urmă, de o explicație necesară intre americani, vest-europeni și japonezi, care riscă să se angajeze progresiv într-un război economic, in vreme ce preliminariile acestui război au și început".Kemarcind prezența la reuniunea de la Paris a unei puternice delegații anț^rica- ne formate din ministrul de finanțe Schultz, adjunctul său Volcker și președintele iui „Federal Reserve Board". Burns, considerată ca „un triumvirat dur cu mănuși de catifea" (LE FIGARO), comentatorii din țările C.E.E, se întreabă dacă Washingtonul nu intenționează să sporească presiunile pentru a obține concesii din partea partenerilor lor vest-europeni în perspectiva unor negocieri comerciale globale. In acest context, cercuri economice din Europa occidentală fac aluzie la rolul jucat de unele bănci americane in declanșarea ultimului val de speculații pe piața monetară și se întreabă dacă masivul aflux de capitaluri americane in țările C.E.E. nu a fost indirect încurajat în scopul ca S.U.A., să obțină avantaje cit mai mari intr-o inevitabilă negociere globală privind sistemul monetar și comercial occidental. „Marile manevre americane au și început — constată FINAN- CIAL TIMES — și este clar că obiectivul principal al Washingtonului este să-și restabilească cu orice preț un excedent masiv in schimburile comerciale. Aceasta înseamnă concesii și piețe mai deschise din partea C.E.E., o încetinire voluntară a exportului japonez pe jiața americană concomitent cu o deschidere a pieței japoneze și o canalizare spre Europa a dinamismului economic japonez dirijat pini acum mai ales spre piața Statelor Unite“. Intr-o perspectivă mai limitată, observatorii test-europeni relevă că este foarte probabil <a S.U.A. să împingă țările Pieței comune la „flotarea concertată“ a monedelor lor in raport cu dolarul deoarece, așa cum remarcă FRANCE PRESSE, „o asemenea soluție ar duce la o nouă revalorizare a mărcii vest-ger- mane și a florinului olandez ceea ce, împreună cu handicapul pe care l-ar crea în concertul intercomunitar devalorizarea lirei sterline și a lirei italiene ar slăbi competitivitatea comerciala a C.E.E. în ansamblu și, implicit, i-ar avantaja pe americani".Privită din Tokio, „marca explicație rționetară“ de la Paris nu se prezintă in culori mai liniștitoare. Oficialități ale Ministerului de Finanțe nipon, citate de agenția KEUTER, apreciau că reuniunea din capitală franceză s-ar putea transforma intr-o confruntare între țările Pieței comune pe de-o parte și S.U.A. și Japonia pe de altă parte. In acest cadru, afirmă cercurile japoneze a- mintite, „cei nouă“ ar putea avansa ideea că actuala tensiune monetară se datorează, în primul rînd, crizei de încredere în dolarul a- merican și marelui excedent comercial al Japoniei care se ridică la circa 9 miliarde de dolari anual. Nu mai puține sînt, insă, temerile că Japonia va avea de înfruntat la reuniunea de la Paris un gen de front comun Piața comună — S.U.A., in sensul unor presiuni pentru reducerea excedentului schimburilor comerciale japoneze și. in primul rînd, pentru „frinarea exporturilor“. Vi- zita-fulger la Washington a trimisului special al guvernului japonez Takasahi Ho- somi (care va reprezenta Tokio-al și la reuniunea de astăzi din capitala "franceză) este pusă în legătură cu intenția de a asigura Ștafeie Unite că Japonia este ga a să facă concesii spre a sprijini redresarea balanței comerciale americane. Limitele acestor concesii sint. însă, foarte evidente.. „Marea explicație monetară" de la Paris se anunță așadar dificilă.EM. RUCAR
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