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Deschiderea lucrărilor sesiunii
Marii Adunări Naționale

In ptczcn/a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a celor
lalți conducători de partid și 
de stat, miercuri dimineața, 
au început lucrările sesiunii 
a X-a a celei de-a Vl-a le
gislaturi a Marii Adunări 
Naționale.

Actuala sesiune este con
sacrată examinării și adop
tării unor proiecte de lege 
de deosebită însemnătate 
pentru perfectionarea in con
tinuare a organizării și con
ducerii vieții economico-soci- 
ale, pentru progresul rapid al 
patriei pe calea edificării so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate, pentru ridicarea 
nivelului de trai material și 
spiritual al întregului popor, 
ele inscriindu-se în comple
xul de măsuri privind reali
zarea hotărîrilor Congresului 
al X-Jea și ale Conferinței
Naționale ale Partidului.
Multe dintre aceste proiecte 
de lege au lost larg analiza
te și aprobate in recenta Ple
nară a Comitetului Central 

al Partidului Comunist Ro
man. iiinil. apoi, supuse unei 
ample dezbateri publice, un 
marc număr de oameni ai 
muncii exprimindu-și, cu a- 
ccsl prilej, adeziunea, lăcind 
interesante propuneri pentru 
îmbunătățirea lor — expre
sie a profundului democra
tism care caracterizează so
cietatea noastră socialistă, 
a participării directe, nemij
locite, a maselor la conduce
rea treburilor tării, la luarea 
unor decizii de importantă 
majoră.

Lucrările sesiunii au fost 
deschise la ora 10 diminea
ța. Alaiuri de deputafi erau 
prezenți numeroși invitați — 
membri ai C.C. al P.C.R., mi
niștri, conducători de insti
tuții centrale și organizații 
obștești, activiști de partid 
și de stal, oameni ai muncii, 
personalități ale vieții noas
tre economice, științifice, so
ciale și culturale, ziariști.

Sini de lată, de asemenea, 
șefi de misiuni diplomatice 

acreditați în tara noastră.
la intrarea in sala de șe

dințe, conducătorii de paitid 
și de stat sint înlimpinafi cu 
vii și îndelungi aplauze de 
participanta la sesiunea Ma
rii Adunări Naționale.

In loja din dreapta iau loc 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Manca Măncscu, Paul Nicu- 
lescu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Gheorghe Rădulescu, Virgil 
Trofin, Ilic Vcrdef, Maxim 
Bcrghianu. Gheorghe Cioară, 
Florian Danâlache, Constantin 
Dragon, Emil Drăgănescu, Ja
nos Fazekas, Dumitru Popes
cu, Leonte Răutu, Gheorghe 
Stoica, Vasile Vîlcu.

In loja din stingă se află 
membrii Consiliului de Stal.

Lucrările au fost deschise 
de tovarășul Ștefan Voitec, 
președintele Marii Adunări 
Naționale.

Deputății au adoptat urmă
toarea ordine de zi:

1. Validarea alegerii unor 
deputafi.

2. Proiectul de lege privind 

Consiliul Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale 
a României.

3. Proiectul de lege privind 
Curtea Superioară de Con
trol Financiar.

4. Proictul de lege privind 
Consiliul organizării econo
mico-sociale.

5. Proiectul de lege privind 
dezvoltarea construcției de 
locuinfe. vinzarca de locuin
țe din fondul de stat către 
populație și construirea de 
case de odihnă proprietate 
personală.

6. Proiectul de lege privind 
administrarea fondului loca
tiv și reglementarea raportu
rilor dintre proprietar și 
chiriași.

7. Proiectul de lege pentru 
modificarea Codului penal al 
Republicii Socialiste Româ
nia.

3. Proiectul de lege pentru 
modificarea Codului de pro
cedură penală al Republicii 
Socialiste România.

9. Pioiectul de lege pentru 
modificarea legii nr. 23/1969 
privind executarea pedepse
lor.

10, Modificări în compo
nenta unor comisii perma
nente ale Marii Adunări Na
ționale.

Inlrîndu-se in ordinea de 
zi, deputatul Tudor Drăganu. 
președintele Comisiei de va
lidare. a prezentat raportul 
acestei comisii.

Maica Adunare Națională 
a validat, in unanimitate, a- 
legerea ca deputafi a tova
rășilor : Gheorghe Cioară — 
in circumscripția electorală 
nr. 22 Ciulești, municipiul 
București, sectorul 7 ; Gheor
ghe Petrescu — în circum- 
scriptiu electorală nr. 34 Ște
fan cel Mare, municipiul 
București, sectorul 2 ; Ioan 
Ceterchi — in circumscrip
ția electorală nr. 31 Ana I- 
pâtescu, municipiul București,
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E.M. Paroșeni 
cu planul 
trimestrial 
îndeplinit

Ca urmare a volumului 
<lc cărbune extras peste 
sarcinile de plan îndeosebi 
de brigăzile conduse de loan 
Demeter, de la abatajul 
frontal al sectorului I (950 
tone). Titu Teaccnco, de la 
abatajul frontal <lot.it cu 
complex mecanizat de sus
ținere și tăiere (675 tone) și 
Nicolae Brutu (200 tone), 
ambele de Ia sectorul II. 
mina Paroșeni și-a realizat 
planul de producție prc\fi
rul pentru trimestrul I 1973, 
in schimbul IV al zilei de 2fi 
martie. După calculele es
timative, pină la sfirșitul 
lunii martir, colectivele ce
lor două sectoare do pro
ducție ale minei vor ex
trage peste sarcinile tri
mestriale de plan o canti
tate de cărbune de mai bi
ne de 6 500 de tone.

A

In pagina a 4-a:
0 Consultările multila

terale de la Helsinki (In
tervenția șefului delegației 
române) : Prezențe ro
mânești : Vietnam : Co
misia militară mixtă cva- 
dripartită și-a încheiat lu
crările; ® Demisia guver
nului francez ; S SPORT 
— TELEX

Expunerea la proiectele de legi 
referitoare la Consiliul Suprem al
Dezvoltării Economice și Sociale, de locu;nte, vînzarea de locuințe» 7 9

Curtea Superioară de Control Financiar

ACCENI PE PRODUC IIVIUIE, 
PE PREGĂTIRI I

• Brigada de frontaliști condusă de Ioan 
Sălăjean: 4 cicluri în plus pe luna martie !

• „Un plan jumătate" raportat la pregă
tirea noilor capacități. Protagoniști — ortacii 
lui A. Balint...

Marți. 27 martie a.c, am poposit printre oamenii re
torului IV al KM. Lupani l-am găsii, tîrz.iu, după-anu i/.i. 
obosiți, insă mulțumiți de rodnicia eforturilor dopirc. Spo
rul dr cărbune extras In această lună se apropia dc > 300 
lone! Randamentul mediu pe sector înregistra o depășire 
dr 146 kg/pbst. In cadrul întrecerii desfășurate pentru rea
lizarea cu cinste a tuturor indicatorilor dc plan, s-a evi
dențiat îndeosebi vrednica brigada de frontal iști* conțin dr 
loan Sălăjean. al căror randament mediu <• indre.iplâ Iri
tării spre 9 hnic/post, față dc 8 tone/post cit aveau plani
ficat. Șefii tic schimb do aici, Vasile Mărgincanu, Mihai 
C irdcl, Vasile ( odreanu si Ion Bcjan i i aduc o contri
buție substanțială in respectarea riguroasă a parametrilor 
de calitate a lucrărilor de susținere, de curățire a ..spițu- 
lui". de podi re a abatajului. „E o adevărată artă cum lu
crează !" s-a exprimat adjunctul șefului de sector, mai .Irul 
minier principal. Ion Sucîu. „Ei au cel mai frunio ..|.,,i,.j. 
Adică ordine, curățenie, disciplină fermă...", ne-a declarai 
inginerul Gheorghe Valmnic. La decada a II a brigada lui 
Sălăjean deținea un plus de avansare dc 0 ml. adică patru 
cicluri peste preliminarul lunii !

Rezultate bune au obținut în ultimul limp i brigăzile 
de la frontale, conduse dc Petro Constantin și dr Ioan So
lomon.

„Un plan jumătate avem îndeplinit deja la pregătiri, li
nia de front viitoare se conturează cu certitudine", 
ne mărturisea cu mlndrie și cu adlm 5 iti facție tov. Alese 
Iurdul, secretarul organizației dc baza do la sector 1’Imui 
.,la zi" la pregătiri era onorat in proporție do 145 la : al.j 
Brigada condusă dc experimentatul miner A. Balint. 
în ciuda unor condiții speciale, grele, raportează peste 115 
ml avansare cu combina PK-7, un prim record al colecti
vului respectiv. Dar nu și ultimul...

Ir. MORAR

Supunînd dezbaterii Marii 
Adunări Naționale, din însăr
cinarea Comitetului Central al 
P.C.R. și a Consiliului de Stat 
.1 Republicii Socialiste Româ
nia, proiectele de legi referi
toare la Consiliul Suprem al 
Dezvoltării Economice și So
ciale, Curtea Superioară de 
Control Financiar și Consiliul 
organizării economico-sociale, 
tovarășul Miron Constantines
cu a spus : Crearea noilor or
ganisme se înscrie în contex
tul măsurilor generale pentru 
perfecționarea conducerii în
tregii noastre vieți economico- 
sociale. pentru întărirea ca
racterului științific al activi
tății de partid și de stat în a- 
?csto domenii, pentru întărirea 
•ontr jiului ?i răspunderii în 
-gospodărirea avuției naționa
le și a venitului național, mă
suri elaborate pe baza hotărî
rilor Conferinței Naționale a 
partidului din iulie 1972, în 
conformitate cu sarcinile sta
bilite în Raportul prezentat 
Conferinței de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Și de această dată, toate 
proiectele de legi prezentate 
Marii Adunări Naționale au 
fost supuse unei largi dezba
teri publice, care a adus o pre
țioasă contribuție la îmbună
tățirea proiectelor Dezbateri
le au arătat adeziunea deplină 
a oamenilor muncii la politica 
promovată de partidul și sta
tul nostru pentru perfecționa
rea vieții economice și sociale, 
a conducerii societății.

Rcferindu-se la proiectul de 
lege privind Consiliul Suprem 
al Dezvoltării Economice și 
Sociale a României, organism 
superior de analiză, coordo
nare și decizie în problemele 
economice și sociale, care de
liberează și adoptă hotăriri in 
cadrul legilor Marii 
Naționale, vorbitorul 
Consiliul va exprima 
tivitatea sa concepția . 
lui nostru, potrivit căreia so-

Adunări 
a spus: 
prin ac- 
partidu-

Dezvoltarea continuă a vie
ții economice și socialo din 
țara noastră, pe calea îndepli
nirii obiectivelor stabilite de 
Congresul al X-lea și Confe
rința Națională ale partidului, 
urmărește atingerea unor ni
veluri care sâ situeze Româ
na in rindul țărilor dezvolta
re. crcindu-se astfel premisele 
dc creștere a nivelului 
riață al întregului popor.

Atribuțiile prevăzute 
oroiectul de lege pentru Con
siliul Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale a Româ
niei răspund unor necesități

de

in

prezentată de tovarășul
Miron Constantinescu

năzuințele 
interesele 

națiunii

cialismul este opera conștien
tă a întregului popor, va re
prezenta o manifestare a pro
cesului de adîncire a democra
ției socialiste, va asigura mai 
larga participare a clasei 
muncitoare, țărănimii și inte
lectualității la conducerea su
premă a activității economice 
și sociale, va instituționaliza 
exercitarea democrației eco
nomice la nivelul ccl mai 
înalt.

Prin componența sa, larg re
prezentativă, Consiliul asigu
ră o confruntare democratică, 
în spiritul liniei partidului, a 
opiniilor și punctelor de ve
dere asupra direcțiilor, căilor 
și soluțiilor de dezvoltare e- 
conomico-socialâ a țării, ast
fel incit prevederile prognoze
lor și ale planului național u- 
nic să reprezinte 
maselor populare, 
fundamentale ale 
noastre socialiste, ale întregii 
societăți.

Consiliul Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale ur
mează să preia și să amplifice 
experiența Comisiei Centrale 
de Partid și de Stat pentru e- 
laborarea prognozelor și a pla
nului național unic de dezvol
tare economică și socială. E- 
laborarea prognozelor pe ter
men lung, în concordanță cu 
mutațiile calitative și tendin
țele de durată în evoluția cco- 
nomico-socială a țării și pe 
plan mondial, constituie o ne
cesitate obiectivă pentru fun
damentarea deciziilor cu ca
racter strategic privind dez
voltarea României socialiste.

Pentru ca activitatea de e- 
laborare a prognozelor și pla
nurilor să aibă o fundamenta
re profund științifică, să răs
pundă cerințelor majore ale 
națiunii noastre socialiste. 
Consiliului Suprem îi revin, 
potrivit proiectului de lege, a- 
tribuții pentru elaborarea de 
studii și analize, organizarea 
de dezbateri și sondaje ale 

Cuvîntul deputatului Aurel Lăpușcă
și sarcini obiective, pentru 
îmbunătățirea sistematică a 
organizării, conducerii și pla
nificării activității economico- 
sociale.

O importanță deosebită pre
zintă prevederile din cadrul 
capitolului „Atribuții" al pro
iectului de lege, referitoare la* 
întărirea rolului prognozelor 
și a planului național unic în 
dirijarea proceselor social-eco- 
nomice, în scopul folosirii cu 
maximum de eficiență a re
surselor materiale și de mun
că.

Printre secțiunile de specia
litate ale Consiliului Suprem 

opiniei publice cu privire la 
fenomenele și tendințele creș
terii economice, căile și solu
țiile pentru sporirea eficien
ței muncii sociale. In cadrul 
legilor votate de Marea Adu
nare Națională, Consiliul Su
prem va adopta hotărîri în 
domeniile și asupra probleme
lor discutate.

Cu privire Ia Consiliul or
ganizării economico-sociale, 
care, potrivit proiectului de 
lege, are sarcina de a asigura 
înfăptuirea politicii partidului 
și statului în domeniul orga
nizării economico-sociale, per
fecționarea continuă a structu
rilor organizatorice potrivit 
condițiilor și cerințelor fiecă
rei etape de dezvoltare a țării, 
vorbitorul a spus : O coordo
nată esențială în activitatea 
Consiliului o constituie pro
movarea consecventă a princi
piilor moderne de conducere 
și organizare, in scopul apro
pierii conducerii de activitatea 
de producție, simplificării și 
raționalizării structurilor orga
nelor centrale și locale ale ad
ministrației de stat, unităților 
economice și social-culturale, 
eliminării verigilor intermedi
are și suprapunerilor genera
toare de paralelisme și biro
cratism, dimensionării cores
punzătoare a diferitelor com
partimente organizatorice, fo
losirii raționale a cadrelor și 
îndrumării acestora cu priori
tate spre producția materială. 
In acest sens, recentele Decre
te dau orientarea fundamenta
lă în stabilirea structurilor e- 
conomice și administrative.

Proiectul de lege atribuie 
Consiliului organizării econo
mico-sociale competențe în 
domeniul elaborării și aprobă
rii de norme unitare și orien
tării metodologice cu privire 
la dimensiunile optime și 
structurile tip ale unităților e- 
conomice, social-culturale și 
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este și secțiunea pentru baza 
de materii prime, combustibil 
și energie, care va elabora in
tr-o concepție unitară propu
neri și soluții îndreptate 
spre lărgirea și valorificarea 
superioară a bazei de materii 
prime și pentru gospodărirea 
rațională a acestei baze

Pornind de la adevărul că 
acuivitatea de valorificare su
perioară și de gospodărire ra
țională a bazei de minerale 
utile nu poate fi luată în cal
cul numai in sectorul minier, 
apreciem că în Consiliul Su
prem al Dezvoltării Economi
ce și Sociale se va rezolva un

prezentată de tovarășul 
Petre Blajovici —

Prezentînd din însărcinarea 
Consiliului de Miniștri spre 
dezbatere și adoptare cele do
uă proiecte de lege, vorbitorul 
a spus : Ambele proiecte așea
ză pe noi principii unele din 
prevederile legilor în vigoare 
azi și care au fost adoptate 
în anul 1968, punîndu-se un 
accent mai mare pe promova
rea cu consecvență a princi
piilor eticii și echității socia
liste. Ele se înscriu în amplul 
proces de perfecționare a vie
ții economice și sociale din 
țara noastră și au fost elabo
rate ca urmare a indicațiilor 
date de conducerea de partid 
și de stat, personal de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, urmă- 
rindu-sc în mod consecvent 
îmbunătățirea condițiilor de 
locuit ale populației, dezvolta
rea construcției de locuințe, o 
mai rațională gospodărire a 
fondului locativ și ridicarea 
pe o treaptă calitativ superioa
ră a relațiilor sociale din acest 
domeniu, în concordanță cu 
principiile societății noastre 
socialiste.

An de an, statul nostru a- 
locă importante mijloace ma
teriale și financiare 
dezvoltarea fondului 
de stat destinat închirierii și 
pentru sprijinirea cetățenilor 
în vederea construirii de locu- 
Jocuințe prin eforturi materiale 
Astfel, numai in perioada ac
tualului cincinal se vor realiza 
peste 520 mii apartamente din 

pentru 
locativ

al nostru, și 
eforturile me- 
conjugate cu

vechi deziderat 
anume acela ca 
talurgiei să fie 
ale minerilor pe aceasta linie

Cînd ridicăm această pro
blemă ne gîndim mai ales la 
faptul că din cca. 36 elemente 
utile ale minereurilor noastre, 
nu se valorifică în prezent 
decît 6, De aceea consider că, 
in cadrul Consiliului poate fi 
rezolvată această problemă la 
nivelul intereselor economiei 
naționale, prin înlăturarea u- 
nor fenomene ce stau măr
turie anumitor interese în
guste, care mai apar la ni
vel de ramură. 

fondurile statului, precum și 
din fondurile populației cu 
sprijinul statului, din care 50 
la sută proprietate personală.

Subliniind că 
gurarea unei 
prin eforturi 
proprii a fost întotdeauna o 
preocupare de prim-ordin a 
oamenilor muncii din țara 
noastră, vorbitorul a spus: 
Continuînd această tradiție și 
beneficiind de sprijinul sta
tului, in ultimii ani, 150 000 
de cetățeni din orașe și-au 
construit locuințe proprietate 
personală cu credite din par
tea statului, din care 90 la 
sută sint salariați ai unități
lor socialiste, muncitorii re-

(Continuare în pag. a 2-a)

asi- 
locuințe 

materiale

După cum am informat la 
timpul potrivit, la Casa de 
cultură din Petroșani s-a des
fășurat Festivalul concurs de 
muzică ușoară și poezie „Cin- 
tecul adîncului". Pentru a 
cunoaște mai exact valoarea 
acestei manifestări complexe 
(a doua ediție pentru muzi
ca ușoară și prima ediție a 
concursului de poezie), trebuie 
s-o considerăm din două 
puncte de vedere.

In primul rînd, ea a trebuit 
să fie revelatoare asupra cali
tății muncii cultural-artistice 
din Valea Jiului, să justifice 
dorința unei confruntări direc
te cu valorile aflate în cir
cuitul național. In al doilea 
rînd. se desprinde intenția de 
a contribui la sporirea pres
tigiului municipiului nostru, 
de a dovedi că împreună cu 
munca tenace a oamenilor 
de pe aceste meleaguri, aici 
se desfășoară și o vie activi
tate cultural-artistică. Dar, 
pentru ca aceste idei sâ fie 
slujite așa cum se cuvine, la 
baza unui astfel festival-con- 
curs 
stea 
organizare, 
valoarea artistică ar fi discu
tabilă Dar manifestarea, de-a 
lungul celor trei zile, s-a spri
jinit pe un teren instabil, ni
sipos :0 organizarea, care a 
fost (și să folosim un cuvînl 
Îndulcit) plină de defecte.

necesar să 
ireproșabilă 

chiar dacă

este 
o

La U.U.M.P., primii pași realizați pe o cale modernă, 
eficientă de mărire a productivității muncii:

MATRIȚAREA LA CALD
In industria constructoare 

de mașini este aplicată pe sca
ră largă tehnologia de lucru 
prin matrițare la cald, meto
dă avansată care contribuie 
la ridicarea coeficientului de 
utilizare a materialului, la 
mărirea productivității muncii, 
la îmbunătățirea calității pro
duselor și la reducerea prețu 
lui de cost al acestora.

La Uzina de utilaj minier 
din Petroșani, aplicarea meto
dei a fost limitată mult limp 
datorita lipsei utilajului nece
sar. O dată însă cu dotarea u- 
zinei cu o presă de mare for
ță și capacitate, extinderea 
presării prin matrițare la cald 
a devenit o realitate. Instalată 
în secția turnătorie, presa de 
1 000 tone forță, lucrează a- 
proapc neîntrerupt, realizînd 
piese finite sau semifabricate 
care înainte se obțineau prin- 
tr-o suită întreagă de operații.

Incepînd din anul 1972. fa
bricația de serie a mai multor 
repere, cu pondere de partici
pare în lista produselor 
U.U.M.P., a intrat in preocupă

Dar ce înțelegem prin cu
vîntul organizare și ce reali
tate avem în vedere ? Orga
nizarea festivalului concurs 
comportă două aspecte mari 
de natură tehnică și de des
fășurare a fiecărei zile după 
un program riguros întocmit, 
chiar matematic. Atunci cînd 
organizatorii (în princin: I Ca

Considerații pe marginea 
Festivalului concurs 

„Cintecul adîncului"
sa de cultură din Petroșani) 
programează o astfel de întil- 
nire se presupune că sint 
conștienți dc toate „primejdi
ile carc-i pîndesc", dc toate 
surprizele ce se pot ivi. Și 
am văzut că acestea n-au lip
sit, dar nici n-au fost preîn- 
tîmpinate. Faptul că pentru 
acest festival pregătirile au 
fost de slabă calitate s-a vă
zut în prima seară în tim
pul recitalului solistei Miha- 
cla Mihai care a fosl nevoi
tă sâ-și întrerupă shaw-ul 
<P'c indignarea fin. -că a 
publicului. Dar indignată a 
fost lnsăsi Mihaela Mihai, care. 

rile cotidiene ale conducerii 
uzinei și ale colectivelor sec
țiilor de producție. Repere 
componente ale stîlpilor hidra
ulici de abataj, ale qrnzilor 
metalice dc abataj, ale trans
portoarelor cu raclele TR-2, o 
serie de componente ale unor 
piese de schimb și utilaje, se 
realizează in prezent cu ijuto- 
rul presării prin matrițare.

Prin folosirea rațională a a- 
cestei avansate metode de lu
cru, s-au obținui piese cu con
sum specific de material indus, 
prin reducerea la minimum a 
adaosurilor dc prelucrare si 
s-a asigurat o producție ridi
cată. datorită productivității 
mari pe care o arc presa matri- 
țoarc. In prezent se realizează 
de două ori mai multi ochcți 
de legătură și racleți pentru 
clemente de lanț TR-2. dft 1,5 
ori mai multe cuțite de com
bină, de 1,4 ori mai multe ar
ticulații pentru grinzi sau de 
1.8 ori mai multi suporți, tălpi 
și minere pentru stilpii hidra
ulici do abataj. Calitatea aces
tor piese s-a ridicat conside
rabil ca urmare a structurii 

in cabină dezaproba incapa
citatea organizatorilor de a 
folosi o stație de amplificare 
(și nu banda magnetică sau 
magnetofonul cum se susți
nea) din cauza unei... negli
jențe (?!) Din discuția cu apre
ciata solistă am desprins o 
reală conștiință artistică și 
cetățenească, edificatoare fi- 

înd în acest sens și afirmația 
artistei că a venit aici pentru 
a da spectatorilor ce crede 
că e mai bun în repertoriul 
ei. Deoarece a cunoscut prea 
tîrziu procedeul tehnic folosit 
de solistă (sistem play-back), 
Casa dc cultură (prin directo
rul ci “Vasile Molodeț) a do
vedit dezinteres față de dato
ria ce o avea nu numai ca 
gazdă, ci față dc public care 
nu a venit la spectacol pen
tru a vedea și dezaproba ast
fel de inlimplări jenante. 
Și aceste defecte au 
fost sesizate exact dc in
terpretul multilateral Ser

imbunătătite realizate prin pre
sare, rezistența lor a crescut 
datorită caracteristicilor me
canice ridicate.

Mulțumită progreselor înre
gistrate, se vor putea confec 
ționa și la U.U.M.P., prin îna
intare la cald, piese compli
cate care altădată nu se pu
teau realiza decît prin Turna
re. Chiar in aceste zile se a- 
flă în preocupările colectivu
lui secției mecanice fabricația 
florilor de sfredel prin noua 
metodă, produs care pină in 
prezent s-a obținut prin tur
nare și care nu întotdeauna a 
corespuns calitativ, dalorilă 
unei rezistențe nesatisiăcatoa- 
re. Prin aplicarea noii tehno
logii, acest produs, foarte so
licitai de către exploatările 
miniere, va înregistra o creș
tere calitativă simțitoare. va 
avea o rezistentă supcrioai.i 
și se va confecționa mai ușor.

Este, de asemenea, in nctu-

. Ing. Aurel DULA
U.U.M.P.

(Continuare in pag. a 3-p) 

giu Cioiu. care și-a spus 
opinia în spectacolul celei de 
a treia zi.

Dar organizarea a fost de
fectuoasă și în privința con- 
curenților. Aceștia au venit 
din mai multe județe ale tă
rii și duc înapoi aprecierile 
lor care n-au fost prea favo
rabile. De ce ? Pentru că s-a 
crezut că dacă li se dă caz; re 
și masă este suficient. Dar nu 
e. Cei mai mulți au venit pen
tru prima dată în Valea Jiu
lui și au cunoseut-o numai 
prin organizatorii manifestă
rii «are nu s-au eindit câ a- 
cești tineri trebuie să și va
dă, să cunoască această re
giune minerească care se a- 
flă antrenată într-un pieces' 
complex dc dezvoltare so- 
cial-cconomică, culturală de 
învățămînt. Dar nu li s-a o- 
ferit posibilitatea să se con
vingă dc aceste realități.

„Cintecul adîncului" este o 
metaforă frumoasă. Era nece
sar să li se spună musafirih r 
ce este o mină, era neces ,r 
să se întîlncască cu un gr ip 
de mineri a căror lampă a 
constituit trofeul celor tre.’ 
zile dc concurs. Organizato
rii festivalului nu s-au dove
dit la înălțimea responsabili
tății ce le revenea, n-au se
sizat că dc fapt trebuie să

Tiberlu SPATARU

(Continuare in pag. a 3-a)
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«ecfnruJ 1 Fax el Chtotear 
— in circumscripția elect >■- 
rate nr. 2 Tg. 'Iureș Norrf.

CoclrJâ — in circumscripția 
electorală nr. 4 Caransebeș, 
tudcțul Caraș-Severln ; Nico- 
lae Rabid — in circumscrip
ția electoralii nr. 4 Culciu. 
iude tul Sa fu Mere ; Glwor- 
qhe Bobocea — m circum
scripția electorală nr. îl \c- 
hoiu. judelui Ruzdu, candi
dau propuși de Frontul Uni- 
'âlii Soc tai iste.

In continuarea lucrurilor. 
•o* artiștii Miron Conslanli- 
nesca, vicepreședinte al Con- 
stituiwi de Stal, președintele 
Coriștiiubw Central dc Con
trol Muncitoresc al Acth-INt- 
fii Economise și Socialo, o 

prezentai expunerea la pro
iectele de legi pricind Con- 
si Utll Suprem <»/ Dezvoltării 
Fa .-wire și SrciaJe n Ro
manici. Curtea Superioară 
de Control Financiar, Consi
liul organizării economico-

Raportul cotmsiUor perma
nente ale Marii .Adunări Na
ționale a lost prezentat de 
deputatei .Aurel Vi joii. pre
ședintele Comisiei economi- 
co-linanciarc.

A începui, apoi, discuția 
generală asupra proiectului 
dc lege prix tnd Consiliul Su
prem al Dezvolldrh Econo
mice și Sociale a României.

Au luat cuvinlul deputății 
Sleian Mocufa. prim-secrelai 
al CoBtUetuiui județean Cluj 
al P.C.R. Mihail Fforcscu, 
ministrul industriei chimice, 

Ing. \ asl/e Cddar, directorul 
Uzinei „Unlo“ - Salu Mar», 
lorm Ursu. președintele Con- 
cimbri \alionttl pentru Mi- 
I' și Tehnologic. Horim 
Pnpe.scu. seM E&par ta meniu
lui Agriculturii de Stat din 
Ministerul Agriculturii In
dustriei Alimentare și Ape
lor. Aurel Lăpușcâ. director 
general al Centratei minereu- 
iilor — Deva.

După ditscufarea pe articole 
a proiectului de lege. Marea 
Xdimare Naționalei a apro

bat. prin vot secret Legea 
privind Consiliul Suprem al 
Dezvoltării F.conomice și So
ciale a Romanici.

Au avut loc, In continuare, 
dezbateri generale ki proiec
tul de lege privind Curl ca 
Superioară dc Control Finan
ciar, în cadrul cărora au luat 

cmintui deputat n Nicolae 
Tăbircă. prim-secrelar al 
Comitetului Județean Dlmbir- 
\ ifa al P.C R.. Ghcorghe Bo- 
bocea. prim-x icepreșetlinlc al 
Consiliului popular al jude
țului Buzău. Srabn Fmork. 
directorul I VS alea Iul 
Mihai", iiidețul Bihor. Flo- 
rea Dumitrescu, ministrul li- 
nanfelor.

Proiectul de lege a fost 
discutai pe articole și supus 
\ citului secret cu bile. Marea 
Adunare Națională a adop
tat I vgea privind Curtea Su
perioară de Control Financi
ar.

Lucrările sesiunii au conh- 
ruat in cursul după-amiczii.

Deputății au luat în dez
batere proiectul de lege pri
vind Consiliul Organizării 
Economic o-Sociale.

La acest punct al ordinii 

de zi au luat cuvinlul depu
tății Ghcorghe Petrescu, 
prim-secrelar al Comitetului 
județean Dolj al P.C.R.. Va
ier Gabtian, director al Com
binatului minier Baia Marc. 
\’ccuial zXgachi. ministrul In
dustriei metalurgice, acad. 
Remus Rddulcl. vice președin
te al Academiei.

Proiectul a fost discutat,
apoi, pe articole, și supus 
\ olului secret cu bile. Ma
rea Adunare Națională a- 
doprind Legea privind Con
siliul Organizării Economi- 
co-Soeialc.

In continuarea lucrărilor.
tovarășul Petre Blafovici, 
președintele Comitetului de 
Stal pentru economia șl ad
ministrația locală, a prezen
tat expunerea la proiectul de 
lege privind dezvoltarea 
construcției de locuințe, vin- 

zarea de locuințe drn fondul 
de stal către jtopulație și 
construirea de case de odih
nă proprietate personală și 
la proiectul do leqc privind 
administrarea landului loca
tiv și reglementarea raportu
rilor dintre proprietari și 
chiriași.

Raportul Comisiilor per
manente, care au examinat 
cele două proiecte de legi, 
a fost expus dc tovarășul 
Dumitru Balalia. președintele 
Comisiei permanente pentru 
consiliile populare șl admi
nistrația dc stat.

La dezbaterea generata a 
celor două proiecte de legi 
au luat cuvinlul deputății 
Ghcorghe Cioară, prim-seore- 
lar al Comitetului Munici
pal București al P.C.R., pri
marul general al Capitalei, 

Dumitru Aironle, muistru la 
uzinele de produse sodice 
Govora. Llconora Moșneaqu 
^cretar al Consiliului Sin

dical Municipal Botoșani, 
Consianlln Clr/lnă. prlm-sc 
cretar al Comitetului muniat 
pal Brașov al P.C.R.. Gaipal 
Susana. președinta Comitetu
lui Județean al Femeilor Mu
reș. Dumitru Petrescu, prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
Popular Județean Argeș, și 
Ion 7.dvâleanu, președintele 
Consiliului sindical ludelean 
Dolj.

După discutarea pe ar
ticole a proiectului. Ma
rea Adunare Națională o 
adoptat, apoi, prin vot se
cret cu bile. Legea privind 
dezvoltarea construcției de 
locuințe, vînzarea de locuin
țe din fondul dc stat «alrc 
populație șl construirea de 

Casc de odihnă proprietate 
personală.

In continuare, a tost d.s- 
culal pe ailicole următorul 
proiect de lege. Cu uncie a- 
mendamenle propuse. Marea 
Adunare Națională a adop
tat, prin vot secret cu brie, 
legea privind administrarea 
landului locativ și reglemen
tarea raporturilor dintre pro
prietari și chiriași.

Textele celor cinci legi a- 
doptate de Marea Adunare 
Națională, in ședința de 
miercuri, ale căror proiecte 
au fost publicate In presă și 
supuse dezbaterii publice, 
vor apare in Buletinul oll- 
cial al Republicii Socialiste 
România.

Sesiunea Marii Adunări 
Naționale Ișl continuă lucră
rile Joi, 29 martie.

(Agerpresl

Expunerea prezentată 
de tovarășul 

Miron Constantinescu
(Urmare din pag. 1)

instituțiilor de stat organigra
me model ale diferitelor tipuri 
de unități, regulamente de 
organizare și funcționare, pre
cum și alte elemente cu carac
ter normativ de directivare în 
domeniul organizării.

Consiliul va face propuneri 
pentru perfecționarea activi
tății organelor de partid» de 
masă și obștești.

Un loc important in sfera de 
activitate a acestui organism 
il constituie coordonarea uni
tară a acțiunilor întreprinse 
de ministere, celelalte organe 
centrale și locale pentru rea
lizarea hotărîrii Plenarei Co
mitetului Central in legătură 
cu perfecționarea sistemului 
informațional economico-soci- 
al si introducerea sistemelor 
de conducere cu mijloace de 
prelucrare automată a date
lor.

Rclevînd importanța înfiin
țării Curții Superioare de Con
trol Financiar, vorbitorul a 
îrâtat că acest organ al Con
siliului de Stat are menirea 
sâ exercite un control finan
ciar exigent asupra activității 
organelor centrale ale admi
nistrației de stat în ce pri
vește mobilizarea surselor de 
formare a fondului de dezvol
tare si utilizarea acestuia, în
deplinirea indicatorilor de e- 
ficiențâ și executarea bugetu
lui de stat, controlul preven
tiv asupra legalității și efici
enței angajării și cheltuirii 
fondurilor administrate de 
ministere si alte organe cen
trale. urmărind întărirea răs

Expunerea prezentată 
de tovarășul

Petre Blajovici
(Urmare din pag. 1)

prezentînd aproape 50 la sută.
Deși prin aplicarea legisla

ției în vigoare au fost atinse 
principalele obiective urmărite 
de partid și de stat, totuși s-au 
manifestat și unele neajun
suri. ceea ce a impus revede
rea legislației în scopul pune
rii ei de acord cu cerințele 
și exigențele etapei actuale.

Menționînd că proiectele a- 
cestor legi reprezintă de ftipt 
îmbunătățiri pe care Ie adu
cem legilor nr. 9 și 10 din 
1968, ca urmare a experienței 
dobîndite și a concluziilor 
desprinse din aplicarea lor în 
viață în cei aproape cinci ani 
care au trecut de la adoptarea 
lor. vorbitorul a spus :

Proiectele de legi supuse 
spre dezbatere Marii Adunări 
Naționale vor constitui instru
mente juridice eficiente in 
acțiunea complexă de perfec
ționare a relațiilor sociale. In 
spiritul principiilor de bază 
ale politicii partidului și sta
tului. propunîndu-și. totodată, 
să elimine neajunsurile și im- 
preciziunile existente în legile 
în vigoare.

Plenara Comitetului Centra! 
al Partidului Comunist Român 
din 28 februarie — 2 martie 
a.c„ care a dezbătut și anali
zat aceste proiecte, a hotărît 
supunerea lor dezbaterii pu
blice. In perioada care a tre
cut de la publicarea lor in 
presă s-au primit peste 9 000 
scrisori în care oamenii mun
cii își exprimă acordul față de 
politica partidului și statului 
de îmbunătățire a condițiilor 
de locuit ale populației și prin 
care s-au făcut propuneri și 
sugestii în vederea îmbunătă
țirii proiectelor de legi publi
cate în presă. La definitivarea 
proiectelor care v-au fost pre
zentate spre dezbatere, au fost 
avute in vedere propunerile 
și sugestiile unui număr în
seninat de cetățeni, instituții 
de stat, organizații obștești și 
colective de muncă, ceea ce a 
dus la imbunătățriea proiecte
lor de legi date publicității.

Din proiectele de legi, in 
forma supusă dezbaterii Marii 
Xdunâri Naționale, se desprin
de faptul că statul sprijină pe 
toți cetățenii, indiferent de 
venituri, să-și realizeze o lo
cuință proprietate personală 
și că va continua să constru
iască locuințe din fondurile 
statului destinate închirierii 
către populație șj in primul 
rind celor cu venituri mici, 
tinerilor nou încadrați in pro
ducție, timp de 5 ani de la an
gajarea lor, tinerilor căsăto
riți care la data căsătoriei nu 
au depășit vîrsta de 28 de ani. 
timp de 5 ani de la căsătorie, 
salariaților transferați în in
teres de serviciu.

De asemenea, se prevede că 
salariații și pensionarii cu ve
nituri mici care doresc să 
cumpere sau să-și construias
că case proprietate personală 
vor beneficia de sprijinul sta
tului in condiții avantajoase. 
In același timD. vor K^noficia 

punderii pentru gestionarea 
fondurilor încredințate de 
societate.

O caracteristică esențială a 
acestui organism de control o 
constituie atribuțiile jurisdic- 
ționale în domeniul stabilirii 
răspunderii pentru prejudicii
le adxrse avutului obștesc de 
către persoanele din conduce
rea ministerelor și o altor or
gane centrale și locale, care 
nu sînt supuse jurisdicției Co
dului Muncii. Curtea Superi
oare» de Control Financiar va 
folosi în activitatea sa un corp 
specializat de controlori fi
nanciari, procurori și judecă
tori financiari : va putea sta
bili în deciziile sale plata u- 
nor despăgubiri și amenzi.

Consiliul Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale, 
Consiliul organizării econo- 
mico-sociale și Curtea Superi
oară de Control Financiar, a 
arătat în încheiere vorbitorul, 
vor reprezenta instituții supe
rioare socialiste de conduce
re. coordonare și control a e- 
conomiei socialiste și vieții 
sociale din România.

lntrucît proiectele de legi, 
elaborate sub îndrumarea di
rectă a conducerii de partid 
șj de stat, supuse spre dezba
tere. transpun pe plan norma
tiv hotarîrile Congresului al 
X-lea și ale Conferinței Na
ționale a Partidului din iulie 
1972 în domeniul perfecționă
rii continue a conducerii, pla
nificării și organizării vieții 
economice și sociale a țării, 
propunem ca acestea să fie a- 
probate de către Marea /Xdu- 
nare Națională.

de sprijinul statului și cei cu 
venituri mai mari pentru a-și 
cumpăra sau construi locuin
țe proprietate personală.

Pentru a se da posibilitatea 
unui număr cît mai mare de 
oameni ai muncii de a bene
ficia de locuințe din fondul 

S-a prevăzut 
dreptul de a se închiria locu
ințe de stat, celor care au 
un venit mediu lunar pe fie
care membru de familie mai 
mic de 1 100 lei, în loc de 5MM» 
lei, cum era prevăzut in pro
iectul de lege publicat în 
presă.

Totodată, s-a prevăzut că 
pot beneficia de locuințe din 
fondul locativ de stat și sala
riații sau pensionarii cu un 
venit mediu, pe fiecare mem
bru de familie, mai mare de 
1 100 lei lunar, in limita fon
dului disponibil de locuințe de 
stat, urmind a plăti o chirie 
majorată. De asemenea, s-a 
precizat mai clar că cetățenii 
cu un venii de peste 1 100 lei 
lunar pe membru de familie, 
care dețin in prezent in cali
tate de chiriași o locuință 
proprietate de stat și care 
nu-și vor construi sau cum
păra locuință timp de 2 ani 
de la intrarea in vigoare a le
gii, vor putea deține în conti
nuare locuința pe care o ocu
pă, cu plata unei chirii majo
rate, fără insă ca aceasta sâ 
depășească 20 la sută din sala
riu. respectiv din pensie.

De asemenea, se precizează 
că pot beneficia de credite de 
la stat pentru construirea sau 
cumpărarea de locuințe pro
prietate personală, în condi
țiile prevăzute de lege pentru 
salariați și pensionari, și 
membrii organizațiilor coope
ratiste și ai altor organizații 
obștești cu caracter economic 
și social.

In afară de modificările pe 
care le-am menționat, proiec
telor de legi li s-au mai adus 
și alte modificări, precum și 
unele îmbunătățiri de redac
tare, asigurindu-se totodată o 
mai bună corelare a textelor.

Proiectele de legi supuse e- 
xaminării dumneavoastră — 
a spus in încheiere vorbitorul 
— vor crea condiții mai bune 
pentru traducerea în viață a 
politicii Partidului Comunist 
Român și a statului nostru cu 
privire la dezvoltarea cons
trucției de locuințe, precum 
și la o mai bună administrare 
si gospodărire a fondului lo
cativ. în spiritul hotărîrilor 
Conferinței Naționale a Parti
dului Comunist Român din 
1972 și ale recentei plenare a 
Comitetului Centrai al parti
dului nostru.

Față de cele arătate, vă pro
pun spre adoptare proiectul 
de lege privind dezvoltarea 
construcției do locuințe, vîn
zarea de locuințe din fondul 
de stal către populație și con
struirea de case de odihnă 
proprietate personală, precum 
și proiectul de lege privind 
administrarea fondului locativ 
7-i reglementarea raporturilor 
dintre proprietari și chiriași.

îmbunătățiri de îond, prevederi noi și reglementări modificate față de proiectele
legilor privind dezvoltarea construcției de locuințe, vînzarea de locuințe din fondul 

de stat către populație și construirea de case de odihnă proprietate personală, 
administrarea fondului locativ și reglementarea raporturilor dintre proprietari si chiriași

Reunită in cea de-a 10-a se
siune a cele» de-a șasea legis
laturi, Marea Adunare Națio
nală a adoptat în ședința de 
miercuri chipă-amiază» în spi
ritul hotărîrilor Congresului 
al X-tea și Conferinței Națio
nale, legea privind dezvoltarea 
construcției de locuințe, vîn
zarea de locuințe din fondul 
de stat către populație și con
struirea de case de odihnă 
proprietate personală și legea 
privind administrarea fondu
lui locativ și reglementarea 
raporturilor dintre proprietari 
și chiriași. — documente dc o 
deosebită însemnătate, defini
torii pentru politica partidu
lui și statului nostru de ridi
care a bunăstării celor ce 
muncesc, care reflectă respec
tul și grija față de om și ne
voile sale, rezolvarea acestor 
probleme în spiritul principii
lor eticii și echității socialis
te. Considerabilul efort mate
rial pe care statul nostru soci
alist îl face pentru a asigura 
fiecărui om al muncii și fami
liei sale locuințe cît mai cores
punzătoare fie din fondul lo
cativ de stat, fie prin acorda
rea de credite în vederea con
struirii de locuințe proprieta
te personală. înlesnirile aduse 
populației cu venituri mai 
mici în atribuirea locuințelor, 
modul profund principial în 
care se reglementează vînza
rea-cumpărarea de locuințe 
sînt mărturii pe cît de concre
te pe atît dc grăitoare ale a- 
cestci griji, care își găsește 
expresia în fiecare articol al 
celor două legi.

In scopul satisfacerii cerin
țelor croscînde de locuințe, se 
va intensifica ritmul construi
rii de locuințe noi și se vor 
lua măsuri de îmbunătățire 
continuă a confortului, în con
cordanță cu ritmul dezvoltării 
economici naționale și potrivit 
prevederilor planului de stat.

4» Construcția dc locuințe 
se realizează din :

— fondurile de investiții 
centralizate ale statului, pen
tru locuințele constituind pro
prietate de stat;

— fondurile întreprinderi
lor. pentru locuințele proprie
tate de stat date în adminis
trarea lor directă :

— fondurile organizațiilor 
cooperatiste și altor organiza
ții obștești cu caracter econo
mic și social, pentru locuin
țele proprietatea acestora :

— veniturile populației, in
clusiv cu credite acordate de 
stat, pentru locuințele consti
tuind proprietatea personală 
a cetățenilor.

< Statul sprijină construi
rea de locuințe proprietate 
personală prin acordarea de 
credite pe termen lung, atri
buirea de terenuri în folosin
ță pentru construcție, asigura
rea de materiale, precum și 
prin proiectare și execuție.

Salariații și pensionarii 
care au un venit mediu pe 
fiecare membru al familiei 
de pină la 1 100 lei lunar vor 
beneficia în primul rind, în 
continuare de locuințe din 
fondul de stat, in conformitate 
cu normele legale și cu plata 
chiriei corespunzătoare.

De același drept beneficia
ză, indiferent de venitul me
diu lunar, tinerii încadrați în 
producție, timp de 5 ani de la 
încadrare, tinerii căsătoriți, 
care la data căsătoriei, nu au 
depășit vîrsta de 28 de ani, 
timp de cinci ani de la căsă
torie, salariații transferați în 
interes de serviciu, timp de 
5 ani de la data transferului, 
precum și ofițerii, subofițerii 
și maiștrii militari clin cadrul 
Ministerului Apărării Națio
nale și cei din cadrul Minis
terului de Interne.

La închiriere se va ține sea
ma, pe cît posibil, ca într-un 
apartament să locuiască o sin
gură familie. In cazul în care 
apartamentul depășește nevo
ile unei familii, cu cel puțin o 
cameră separată, acesta poa
te fi închiriat mai multor fa
milii cu respectarea dispozi
țiilor legale privind normarea 
fondului locativ.

Comitetele executive ale 
consiliilor populare vor iden
tifica spațiile construite cu 
destinația de locuințe, care 
sînt folosite în prezent in alt 
scop, și vor lua măsuri ca in 
termen de un an acestea să 
fie redate scopului pentru care 
au fost construite.

Norma locativă pentru 
locuințe din fondul locativ de 
stat este de 10 mp suprafață 
locuibilă pentru fiecare per
soană.

Pentru a stăvili și lichida 
specula care se face uneori 
cu spațiile locative de către 
unii chiriași din locuințele 
statului și dc unii proprietari 
particulari, se prevede: loca
tarii din locuințele statului 
pot subînchiria o parte din 
suprafața locativă a locuinței, 
dar numai daez'i aceasta nu 
constituie suprafalii exceden
tarii compusă din una sau mai 
multe camere separate ; in a- 
celași scop, locuințele proprie
tate personală care nu sînt lo
cuite de proprietari și fami
lia sa sînt supuse regimului 
de normare și de închiriere 
care se aplică spațiului din 
fondul locativ de stat.

Subînchirierea urmează a se 
face numai către persoanele 
stabilite de comitetele execu
tive ale consiliilor populare 
sau către turiștii stabiliți dc 
oficiile de turism. închirierea 
și subînchirierea se vor face 
numai pe bază de contract în
cheiat în formă scrisă și pe 
baza tarifelor de chirie le
gale.

Textele adoptate ale Legilor 
conțin numeroase îmbunătă
țiri de fond, prevederi noi și 
reglementări modificate față 
dc proiectele dc legi supuse 
anterior dezbaterii publice.

Reproducem mai jos extra
se din prevederile noilor legi, 
oprindu-ne asupra textelor 
nou introduse și a celor care 
au suferit îmbunătățiri im
portante, specificînd în paran
teză. acolo unde e cazul, nu
mărul articolului modificat 
din proiect.

Legea privind dezvoltarea 
construcției de locuințe vînzarea 
de locuințe din fondul de stat 
către populație și construirea 

de case de odihnă 
proprietate personclă

Art. 9 (text nou introdus) 
— Toți cetățenii, indiferent 
de venitul lunar, au dreptul 
să-și construiască sau să-și 
cumpere o locuință proprieta
te personală.

Art. 11. — (ari. 10 din pro
iect) — Cetățenii pot să-și 
construiască o locuință pro
prietate personală pentru ei 
și familiile lor, cu mijloace 
proprii sau cu mijloace 
proprii și credite dc la stat, 
in localitățile în care domici
liază sau în care au dreptul 
sâ-și stabilească domiciliul, 
în condițiile legii.

Art. 12 (art. 11 din proiect)
— Statul va continua să con
struiască anual locuințe desti
nate dezvoltării fondului lo
cativ proprietate dc stat, 
care vor fi închiriate po
trivit legii, în primul rind, sa- 
lariaților cu venituri mici, ti
nerilor nou încadrați în pro
ducție. tinerilor căsătoriți, 
precum și salariaților transfe
rați în interes de serviciu.

Art. 13. (art. 12 din proiect)
— Salariații și pensionarii ca
re au un venit inediu lunar, 
pe fiecare membru dc fami
lie, mai mic de 1 100 lei, și 
nu au locuință proprietate 
personală, vor beneficia de 
dreptul de a li se închiria lo
cuințe din fondul de stat, cu 
plata chiriei, prevăzute de 
lege.

De același drept beneficiază, 
indiferent de venitul mediu 
lunar, tinerii nou încadrați în 
producție, timp de 5 ani de 
la angajarea lor, tinerii căsă
toriți, care la data căsătoriei 
nu au depășit vîrsta de 28 de 
ani, timp de 5 ani dc la căsă
torie, precum și salariații 
transferați în interes de ser
viciu. timp de 5 ani dc la 
data transferului.

De asemenea, beneficiază 
de dreptul de a li se închiria 
locuințe din fondul locativ de 
stat, cu plata chiriei prevă
zute de lege, ofițerii, subofi
țerii și maiștrii militari din 
cadrul Ministerului Apărării 
Naționale și cel din cadrul 
Ministerului de interne.

Statul sprijină în mod deo
sebit pe salariații și pensiona
rii care au venituri medii mai 
mici de 1 100 lei lunar pe fie
care membru de familie, care 
doresc să-și construiască sau 

să-șl cumpere locuință pro
prietate personală, creîndu-le 
condiții avantajoase în ceea 
ce privește acordarea de cre
dite, dobînda și durata de 
rambursare a creditelor, dîn- 
du-li-se prioritate la contrac
tare, dacă au condiții grele de 
locuit.

Ari. 14 (text nou introdus)
— Avînd în vedere că fondul 
de stat dc locuințe va fi des
tinat. în primul rînd. pentru 
salariații și pensionarii prevă- 
zuțî în art. 13, salariații și 
pensionarii care au un venit 
mediu mai mare de 1 100 lei 
pe membru de familie vor pu
tea beneficia de locuință pro
prietate de stat, numai în con
dițiile prezentei legi.

Pentru a-și putea asigura lo
cuința necesară pentru ei și 
familia lor, salariații și pen
sionarii cu un venit mai mare 
de 1 100 lei lunar pe membru 
de familie vor beneficia, po
trivit prevederilor prezentei 
legi, dc sprijinul statului pen
tru construirea sau cumpăra
rea unei locuințe proprietate 
personală.

Salariații și pensionarii care 
nu-și construiesc sau nu cum
pără locuință proprietate per
sonală pot beneficia. în limi
ta fondului disponibil de lo
cuințe dc stat, dc dreptul de 
a li se închiria o locuință, cu 
respectarea dispozițiilor le
gale privind normarea locu
ințelor. Ei vor plăti o chirie 
majorată, potrivit legii, f&ră 
a depăși 20 la sută din sala
riu. respectiv din pensie.

Art. 15 (text nou introdus)
— Toți cetățenii care dețin în 
prezent o locuință proprietate 
de stat își vor păstra în con
tinuare dreptul de a deține a- 
ceastă locuință, cu plata chiri
ei legale, neputînd fi evacuați 
decît în condițiile prevăzute 
de lege.

Cetățenii cu un venit de 
peste 1 100 lei lunar pe mem
bru de familie, care dețin in 
prezent o locuință din fondul 
locativ de stat șl care nu-și 
vor construi sau cumpăra lo
cuință timp de doi ani de la 
intrarea în vigoare a prezen
tei legi, vor putea deține în 
continuare locuința proprie
tate de stat, pe care o locuiesc, 
cu plata chiriei majorate, con
form prevederilor articolului 
14, alineatul 3.

De asemenea, după doi ani 
de la intrarea în vigoare a 
dispozițiilor prezentei legi, 
salariații și pensionarii cu un 
venit mediu de peste 1 100 lei 
lunar pe membru de familie, 
cărora statul le-a creat condi
ții pentru a-și cumpăra sau 
construi locuință, dar doresc 
să închirieze locuință din pro
prietate de stat, vor plăti chi
rie majorată, conform preve
derilor art. 14, alin. 3.

Art. 16. (art. 12 din proiect)
— Construirea de locuințe 
proprietate personală și vîn
zarea de locuințe din fondul 
locativ de stat se vor realiza 
in mod eșalonat potrivit pre
vederilor planului de stat.

La eșalonarea construirii și 
vinzârii de locuințe vor fi a- 
vuți In vedere salariații care 
au veniturile cele mai mari și 
care nu beneficiază de drep
tul de a închiria locuință din 
fondul de stat decît in condi
țiile art. 14.

Art. 17. (ari. 13 din proiect)
— Acordarea creditelor pen
tru construirea de locuințe 
proprietate personală se face 
în următoarea ordine do prio
ritate :

— muncitorilor calificați, în 
primul rînd celor din marile 
unități industriale ;

— salariaților transferați în 
interesul serviciului din alte 
localități ;

— cadrelor de specialitate 
care lucrează în producția ma
terială, în activitatea de pro
iectare, cercetare științifică și 
Învățământ;

— absolvenților repartizați 
In producție, veniți din alte 
localități ;

— tinerilor căsătoriți ;
— salariaților încadrați pe 

bază de concurs, veniți din 
alte localități ;

— celorlalți salariat) ș! pen 
sionarilor.

In cadrul fiecărei categorii 
se acordă preferință : celor 
care au condiții grele de lo
cuit, îndeosebi familiilor cu 
mai mulți copii ; celor care 
avînd un venit mediu lunar 
mai mare de 1 100 lei pe fie
care membru de familie pot 
bene&cia de locuință din fon
dul de stat numai în condițiile 
art. 14 ; salariaților și pensio
narilor care au depus un a- 
vans mai mare și au o vechi
me mai mare la Casa de Eco
nomii și Consemnațiuni.

Art. 18. (art. 11 din proiect)
— Cetățenii ale căror locuin
țe se demolează pentru noi 
construcții sau sistematizări 
vor primi cu chirie o locuință 
din fondul locativ de stat, 
pentru ei și familiile lor, pînă 
ce își construiesc sau își cum
pără o locuință. Suma încasa
tă pentru locuința demolată 
va constitui avansul pentru 
noua locuință pe care o con
struiesc sau o cumpără.

Art. 28. (art. 24 din proiect)
— Statul acordă credite în li
mitele prevăzute la art. 22 și 
23 salariaților și pensionarilor 
care au încheiat contracte 
pentru construirea de locuin
țe proprietate personală, pen
tru diferența dintre prețul de 
deviz prevăzut în contract și 
avansul depus de beneficiar.

Pentru obținerea creditului, 
la încheierea contractelor de 
construire de locuințe propri
etate personală cu organizații 
de stat sau cu organizații coo
peratiste, beneficiarul trebuie 
să aibă depusă la Casa de E- 
cdnomii și Consemnațiuni, în 
scopul construirii de locuințe, 
o sumă de bani reprezentînd 
cel puțin avansul din prețul 
prevăzut în contract.

Art. 34, (art. 30 din proiect)
— Ih cazul nerestituirii la ter
menele stabilite a ratelor, Ca
sa de Economii și Consemnați
uni va percepe o dobînclă de 
12 la sută pe an asupra rate
lor restante pentru creditele 
acordate.

In caz de neplată Ja scaden
ță a 6 rate sau a contravalorii 
a 6 rate, Casa de Economii și 
Consemnațiuni va putea cere 
executarea silită asupra locu
inței și evacuarea deținătoru
lui.

Art 63. (text nou introdus)
— Membrii organizațiilor co
operatiste și ai altor organiza
ții obștești cu caracter econo
mic și social pot beneficia de 
credite de Ia stat pentru con
struirea sau cumpărarea de 
locuințe proprietate persona
lă în condițiile prevăzute prin 
prezenta lege pentru salariați 
și pensionari.

Creditele vor fi acordate pe 
baza recomandării organizației 
cooperatiste sau obștești res
pective.

Art. 64. (ari. 59 din proiect) 
—• Legea nr. 9/1968 pentru 
dezvoltarea construcției de 
locuințe, vînzarea de locuințe 
din fondul de stat către popu
lație și construirea dc case 
proprietate personală dc o- 
dihnă sau turism se abrogă.

Contractele sau alte acte în
cheiate în baza Decretelor nr. 
445/1966 și nr. 713/1967, pre
cum și a Legii nr. 9/1968, ră- 
mîn valabile.

LEGEA
privind administrarea fondului 

locativ și reglementarea 
raporturilor dintre proprietari 

și chiriași

Art. 8. Salariații și pensio
narii care au un venit mediu 
pe fiecare membru al fami
liei de pînă la 1 100 lei lunar 
vor beneficia în continuare 
dc locuințe din fondul dc 
stal, în conformitate cu nor
mele legale și cu plata chi
riei corespunzătoare.

De același drept beneficia
ză, indiferent de venitul me
diu lunar, tinerii încadrați 
în producție, timp de 5 ani 
de la încadrare, tinerii căsă
toriți care la data căsătoriei 
nu au depășii vîrsta de 28 dc 
ani, timp dc 5 ani de la că
sătorie, salariații transferați 
in interes de serviciu, timp 
de 5 nnl de la data transfe
rului, precum și ofițerii, sub
ofițerii șl maiștrii militari din 

cadrul Ministerului Apărării 
Naționale și cei din cadru) 
Ministerului de interne.

închirierea suprafeței loca
tive din fondul locativ de 
stat aflat în administrurcu u- 
nităților prevăzute la ort 1 
se face în următoarea ordine 
de prioritate:

— muncitorilor calificați, 
în primul rînd celor din ma
rile unități industriale:

— salariaților transferați 
în interesul serviciului din 
alte localități ;

— cadrelor dc specialitate 
care lucrează in producția 
materială, în activitatea de 
proiectare, cercetare științi
fică și învâțâmînt :

— absolvenților repartizați 
în producție veniți din alte 
localități :

— familiilor cu mai mulți 
copii ;

— celor încadrați pe bază 
de concurs, veniți din alte 
localități ;

— celorlalți salariați și 
pensionari.

In cadrul categoriilor de 
mai sus se acordă preferință: 
celor care au condiții grele 
de locuit, îndeosebi celor cu 
mai mulți copii.

Cetățenii * ale căror locuin
țe se demolează pentru noi 
construcții sau sistematizări 
vor primi cu chirie o locuin
ță din fondul locativ de stal, 
pentru ci și familiile lor. pî
nă ce îsi construiesc sau își 
cumpără o locuință. Suma în
casată pentru locuiaț demo
lată va constitui avansul 
pentru noua locuință pe care 
o construiesc sau n cumpă
ră.

Art. 10 . In Conformitate cu 
legea nr .... din 1973, pri
vind dezvoltarea cons
trucției de locuințe, vîn
zarea de locuințe din f viu) 
de stat către populație și 
construirea de case dc odihnă 
proprietate personală, sala- 
riații și pensionarii eu un ve
nit mediu mai mare de I 100 
lei lunar dc fiecare membru 
de familie pot beneficia, în li
mita fondului disponibil do 
locuințe de stat, de dreptul 
de a li se închina o locuin
ță. cu respectarea dispoziți
ilor k-gale privind normarea 
locuințelor. Ei vor plăti o 
chirie majorată, potrivit le
gii, fără a depăși 20 la sută 
din salariu, respectiv din pen
sie.

Art. 17. Locatarul principal 
are dreptul să subînchiricze 
o parte din suprafața locativă 
a locuinței, dacă aceașta nu 
constituie suprafață exceden
tară compusă din unu sau 
mai multe umere separate.

Subînchirierea se face ast
fel:

a) persoanele stabilite de 
comitetele executive ale con
siliilor populare, dacă au do
miciliul sau viza de flotant 
in localitatea respectivă ori 
sint îndreptățite, potrivit le
gii, să-și stabilească domici
liul sau reședința in acea lo
calitate ;

b) turiștilor, cetățeni ro
mâni sau străini, stabiliți de 
oficiul de turism.

Subînchirierea se face nu
mai pe bază de contract în
cheiat în formă scrisă, care 
se înregistrează la adminis
trația sau circumscripția fi
nanciară respectivă.

Contractele de subinchirie- 
re se încheie, în cazul persoa
nelor de la lit. a, între loca
tarul principal și subehiriaș, 
iar în cazul turiștilor prevă- 
zuți la lit. b, între locatarul 
principal și oficiul de turism.

Contractele de sublnchirie- 
re vor prevedea, în mod obli
gatoriu, tarifele și termenele 
dc subînchiriere. Tarifele pen
tru subînchirierea de la lit. 
a sint cele prevăzute in pre
zenta lege, iar cele pentru 
subînchirierea dc la Ht, b vor 
fi stabilite prin hotârire a 
Consiliului de Miniștri.

Contractul de subînchiriere 
încheiat cu încălcarea preve
derilor alineatelor precedente 
este nul de drept, iar sumele 
încasate în temeiul lui se 
fac venff la stat.

Incălcareu dispozițiilor pre
văzute în prezentul articol 
constituie contravenție și se 
sancționează ou amendă de la
1 000 la 3 000 lei. Sancțiunea 
se aplică de comitetele exe
cutive ale consiliilor populare 
ale municipiilor, sectoarelor 
municipiului București, orașe
lor și comunelor, pe baza pro- 
ecselor-verbale dc constatare 
încheiate de împuterniciți! a- 
cestora.

Contravențiilor prevăzute 
în alineatul precedent le sînt 
aplicabile prevederile Legii 
nr. 32/1968 pentru stabilirea 
si sancționarea contravenți
ilor

Subînchirierea fără con
tract scris. în scopul vădit de 
a ocoli aplicarea dispozițidor 
prezentului articol, constituie 
infracțiune șl se pedepsește 
cu închisoare de la <> 1"n.'i la 
un an sau cu amendă.

Ori de cîte ori celelalte fap
te prevăzute în prezentul ar
ticol se săvîrșesc în astfel de 
condiții îneît potrivit legii 
penale constituie infracțiuni, 
acestea vor fi urmărite, ju
decate și sancționate conform 
legii penale.

Art 35 Pentru salariații 
sau pensionarii, cu un venit 
mediu pe membru dc fami
lie mai mare de 1100 de lei 
lunar, care nu și-au constru t 
sau cumpărat locuință >- 
prietatc oersonală în terme
nul prevăzut de lege, chiria 
calculată potrivit art 28—33 
se majorează după cum ur
mează:

— cu 50 la sută pentru ca
zul în care salariul, respec
tiv pensia, care a constituit 
baza de calcul a chiriei este 
dc pină la 1 500 lei:

— cu 75 la sută pentru ca
zul In caro salariul, respectiv 
pensia este de la 1 501 pină 
la 2 000 lei :

— cu 100 la sută pentru ca
zul în care salariul, respectiv 
pensia este mai mare de
2 000 lei.

Chiria majorată nu poate 
depăși 20 la sută din salariul, 
respectiv pensia care a cons
iliu it baza de calcul a aces
teia.

Art. 60. Apartamentul pro
prietate personală care este 
locuit de proprietar și fami
lia sa va fi normat șl folo
sit astfel:

a) Proprietarul și familia 
sa nu dreptul la o suprafață 
corespunzătoare nevoilor lor 
de locuit. La determinarea ne
voilor de locuit se are în ve
dere ca fiecărui membr al 
familiei să-l (ie asigurate cî
te o cameră șl. deosebit de 
acestea. încă cel mult d* >iă 
camere.

Proprietarul poate închiria 
o parte din această suprafa
ță. inclusiv sub formă de ca
meră mobilată.

b) Camerele separate ce 
depășesc nevoile de locuit a- 
le proprietarului și familiei 
sale — determinate potrivit 
celor arătate la lit. a — vor 
fi închiriate de proprietar, in
clusiv sub forma camerelor 
mobilate.

In cazul in care proprieta
rul nu închiriază camerele 
prevăzute la alineatul prece
dent, comitetul executiv al 
consiliului popular le poate 
închiria persoanelor îndreptă
țite.

închirierea spațiilor prevă
zute în prezentul articol se 
face numai pe bază de con
tract încheiat în formă scri
să, înregistrat la administrația 
sau circumscripția financiară, 
cu stipularea, în mod obliga
toriu, a tarifelor și termene
lor, conform dispozițiilor a- 
lineatelor 3. 5—8 și 10 din 
art. 17 și ale celor din art. 36; 
aceste dispoziții sînt aplica
bile și în cazul spațiilor pro
prietate personală, subinchi- 
riate.

Prevederile prezentului ar
ticol se aplică și în cazul in 
care proprietarul este trans
ferat In Interes de serviciu 
în altă localitate, iar o parte 
din familia sa cu care 4 
locuit a rămas în aparta
ment.

ART. 74. Legea nr. 10/1968 
privind administrarea fondu
lui locativ și reglementarea 
raporturilor dintre proprie

tari și chiriași se abrogă.
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Îndeplinirea coreclM a atri 
butiumhn de serv i.i . -

ror salariatilor, conslințită pun 
contractul individual și .«.!• i 
tiv de mttn< S». dl și prin sar
cinile individual» ie 
din requkamcnlul dr ordine 
tul de orqanunrr V function" 
ie a unh&tiht vitaliste.

Acest deziderat dw.ne i 
mai pregnant Îndată ce ate- 
buliunile de serviciu ale di
verșilor salariați implică con
secințe ma! triale sau bănești, 
atîl asupra nnilâtii. cil și <» 
supra ralețjilor de muncă. Din 
această categorie l-ac parte. in 
cadrul unităților Centralei Jir 
ininelm Petroșani, mai b!ne 
de 500 de salariați care o 
cupă, partial sau in exclusiv i- 
tate. de calcularea drepturi'.ir 
bănești cuvenite salariatilor, 

Poate li evitată „neatenția" ? 
Pot fi înlăturate plățile necuvenite de salarii'!

Ila 1 Dacă in compartimentul financiar 
se instaurează o corectitudine strictă

cărora le este Încredințată ad
ministrarea cu simț de răspun
dere a întregului lond do sala
rii cît și a altor fpnduri bă
nești cu destinație specială: 
asigurări sociale, alocații dc 
stal pentru copii, pensii etc.

Deși, în linii generale, la 
volumul de calcule ce revine 
pe fiecare salariat în parte, 
activitatea desfășurată de sa 
lariații cărora li s-au încredin
țat asemenea atribuțiuni de
curge in condiții și cu rezul
tate corespunzătoare, se con
stată, insă, destul de frecvente 
cazuri cind anumite drepturi 
bănești fie că nu sint acorda
te in cuantumul corcspunxă 
tor, deci în dauna salar tații or 
beneficiari, fie că acestea sint 
acordate peste limita leqală, 
in dauna avutului obștesc. In 
activitatea de control financi
ar intern ne izbim mai frec
vent de al doilea aspect al 
problemei, respectiv de păqu- 
birea avutului obștesc, și mai 
rar de păgubirea salariatilor 
beneficiari, aceasta și datori
tă daptuhii că nivelul de cu
ra ființe generale ale majori
tății salariatilor s-a extins si 
asupra drepturilor ce li se cu
vin, aceștia reclamind, unecri 
-u operativitate, ncacordarea 
drepturilor bănești. Drept uî-

Considerații pe marginea Festivalului 
concurs „Cîntecul adîncului“

(Urmare din pag. 1)

facă tot ce este posibil pentru 
ca prestigiul municipiului să 
aibă un beneficiu categoric 
în urma acestei confruntări 
artistice.

Deficiențele s-au ținut lanț 
și ca ospitalitate și în popu
larizarea concursului de-a 
lungul celor trei zile cind pe 
afișe — ca și acum — se aflau

La U. U. M. Petroșani 
primii pași realizați

(Urmare din pag. 1)

aii taie, realizarea prin presare 
a penelor și bolțurilor la 
grinzile metalice articulate, 
sortiment cu fabricație de ma
re serie la U.UJM.P. Aceste re
pere se vpr executa prin supri
marea unui volum însemnat de 
manopera de strunjire și fre- 
zare. Vor fi redate fondului 
de capacitate de prelucrare 
prin așchicre țca. 500 pustur 
anual, la operația de strunq:r<- 
și peste 1 300 posturi la ope
rația de Irezare.

In mod similar, s-a simplifi
cai tehnologia de lucru, com
plicată. folosită anterior li <• 
xecuția stelelor pentru tam- 
burii de acționare de j 'ran 
portoarele TR-2. La ace.le pi
se s-au eliminat oper-tțM • dv 
turnare, rabolarc, frezau- uu 
rire și strungile. insumind o 
economie anuală de manoperă 
prin așchiere de pes'<- W 
posturi. Punerea în v^lo-ire > 
tehnologiei de matritue ’.i 
cald, a perm:- în -jceliși timp 
descongestionarea și i Mior 
capacități de producli- c.-.n-. 
derate nu do mul! puncte 
stranaulate H‘- hwni I '■te < » 

rorrctenrci cu mai multă fxo. 
veni a clocii celt- în detavoa* 
rea unității.

Din cile va exemple luate 
dinir-v i<. . ni.ji verificare <•- 
feclunlă In ILM. Lupenl se des-

Hef faptul că, in cea mai ma
re măsură, pagubele ronshita- 
•» privind calculul si plata 
rirc-plurilOT de personal pu^-au 
b pi even le m evinte. -Vil,■' 
in luna mai 1972 un muncit or 
calificat a lost încadrat «a 
maistru. La încadrare, nocu- 
nost indu-si- și. in consul inkl. 
ni- iplii indu-M- unele prec'/cii 
ale Ministerului Munci. ’''orf
an tost difuzate din timp u- 
nitătiil salariatului respectiv 
i s-a stabilit o încadrare mai 
mure • u n clasă de salarizare. 
Deci, implicit, s-a cauzal v pa
gubă unității.

Sint foarte frecvente .ielh i- 
ențelc cauzatoare de paqube 
caro se datorează neatenției 
in preluarea unor dale din ac
tele normative sau din docu
mentele de evidență primară, 
sau transcrierea lor în actele 
ce stabilesc drepturile de per
sonal. ca de exemplu :

— înscrierea greșită a pos
turilor din formularele de pon- 
taj (carnetul do pontaj al mai
strului, condica de prezență) 
in fișa de calcul a ciștigului, 
de către maiștri principali ;

— înscrierea greșită a tari
felor, la diferitele lucrări de 
întreținere, din caietul de noi
me in fișa de calcul a ciștiqu- 
lui, de către tehnicienii nor- 
matori. prin stabilirea unor al
te tarife docil cele legale ;

— înscrierea din pro:eselc 
verbale de recepție a lucrări
lor executate peste cantitățile 
reale, astfel incit în fișele de 
calcul a ciștigului acestea a- 
par mai mari decit cele din 
actul de recepție, operație c- 
lecluată de tehnicienii norma* 
tori și ..verificată” de șefii de 
sectoare ;

—, înscrierea în fișele de 
calcul a ciștigului, a unor in- 
< adrari tarifare superioare fa
ța de cele existente in carne
tele de muncă ale angajaților 

alțj soliști și alt președinte al 
juriului, fapt care a dus Ia 
deruta spectatorilor (multi 
întrebau „Cîntă acum Olim
pia Panciu?" „Unde este 
George Grigoriu ?“). Să nu 
mai vorbim de concursul de 
poezie față de care atenția 
organizatorilor nu s-a îndrep
tat absolut deloc. Comparînd 
ediția (mai complexă) din a- 
cest an cu cea precedentă, 

zul degrevării capacității de 
turnare a pieselor în coji de 
bachelită, punct de lucru un
de se realizează aproape loa 
le piesele de schimb de dimen
siuni mici: flori de Jredel. 
piulițe cu aripioare, cleme 
pentru linii de trolc-v, semicle- 
me pentru furtune de aer com
primat, cepuri pentru robineți, 
ochețî de legătură pentru ele
mente de lanț TR-2 și altele. 
Toate aceste piese, ca și altele 
de dimensiuni și qrad de com
plexitate mai mare, se reali
zează în prezent prin matrița- 
re la cald.

Datorită progreselor Înregis
trate în aplicarea noii meto
de. colectivul U.U.M.P. a reu
șit să livreze piese cu o re
zistență superioară, de greu
tate mai redusă, confecționa
te mai ușor. Ca urmare ime
diată, a crescut productivita
tea muncii la piesele fabrica
te, omogenitatea și precizia <— 
xccuțiri s-a îmbunătății, pro
dusele în cauză avlnd acum 
si un aspect comercial -tmeli- 
orat, in ultimă instanța. ( s-a 
făcut un însemnat pv. înain 
ie in reducerea prețuim ie 
cost și mărirea Drodur lie’ 

și, respectiv, în procesele ver
bale de încadrare, înscriere 
ce se efectuează de către per
sonalul tehnic al sectoarelor 
și se verifică do către servi
ciul do normare și salarizare;

— netranscncroa din evi
dența sancțiunilor do la -ce
lor, in liși do calcul n tiși- 
qului, a diverselor dirninu.'iri 
de salarii sau a rednevrii spo
rului pentru conducerea foî- 
m.ației de lucru, ambele evi
dente fiind conduse de către 
personalul tehnic al sectoru
lui 4

- reținerea do rfiire calcu
latoarele do salarii a impo/i'u- 
lui pe ciștig. in cuantum di
ferit fată do col rezultat din 
tabelele de calcul ;

— calculul gresii al Ajutoa
relor pentru inc. i pari ta: o tem
porară de muncă de căite 
calculatoarele de salarii, pe 

zile mai multe dccîl cele. re
zultate din certificatul me
dical ;

— transcrierea eronata a 
pensiei de invaliditate, d:n de
cizie in lista de plată, de că
tre calculatoarea de salarii

— neurmărirca evidentei zi
lelor de concediu acordate în 
cursul unui an, deși in eviden
ta absențelor și cîștigunlor e- 
xislă înscrise zilele respective 
chiar de către calculatoarele 
de salarii.

De asemenea, sini frecven
te deficientele care au provo
cat pagube datorită neatenției 
in aplicarea corecta a leqisla- 
tiei în vigoare care reglemen
tează cu suficientă claritate a- 
cordarea unor drepturi de per 
sonal, și anume ;

— s-a acordat spor de ve
chime neîntreruptă in aceeași 
unitate, unor salariați cu ab
sențe nomolivalc, pe zile nelu
crate, in cote diferite de cele 
prevăzute de actul normativ ;

— s-a calculat diferența de 
pensie de invaliditate lără a 
se ține seama do încadrarea 
reală avută de beneficiar la 
data pensionării;

— nu s-a redus ajutorul de 
boală pe primele trei zile de 
incapacitate de muncă, iar in 
cazul salariatilor cu absențe 

deficiențele sint mari.
Ediția a II-a a „Cîntecului 

adîncului" s-a încheiat. Toți 
participant ii — compozitorul 
Radu Șerban, soliștii Mihae- 
la Mihai și Sergiu Cioiu, con- 
curenții — au plecat luînd cu 
ei și anumite impresii care 
sînt legate atît de concurs cît 
și de Valea Jiului. Care sînt 
acestea ? Greu de spus. Este 
timpul concluziilor. Casa de 
cultură ,ca principal organiza
tor, trebuie să-și cunoască cu 
mai multă precizie datoriile 
morale, trebuie sâ-și evalue
ze cu exactitate forțele, nu 
numai forțele artistice ci și 
cele tehnice care, fără în
doiala, nu sînt prea-moder 
ne, dar trebuie sâ funcțione
ze ireproșabil mai ales în 
astfel de împrejurări cind 
este pus în joc prestigiul mu
nicipiului. Din experiența a- 
vută trebuie extrase r'-.nclu- 
zii nu pentru a ne flata re
ciproc, ci pentru a le folosi 
în viitor cînd astfel de ma
nifestări vor trebui pregătite 
în amănunt și din timp. 

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Emil Mun- 

teanu, eliberată dc 1. G. L. Petroșani. O declar nulă.

VJND casă in comuna Pui — informații sir. Constructo
rul. bloc B, sc. 4, ap. 13, Petroșani, telefon 1541 sau la Pui.

PIERDUT diplomă dc absolvire a școlii profesionale in 
meseria de dulgher, eliberată de Școala profesională Vulcan 
in anul 1951/1952 p<- numele Aurel Brînzeu. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Atila Biro, 
eliberată de E. M Pelrila O declar nulă.

nc-motîvaie nu s-au rxt Ins de 
lu plată primele 5-7 zile do in
capacitate, in funcție do nu
mărul zilelor absentate nemo* 
tivat;

— s-a acordat alocație do 
stat pentru copii, unor salari- 
ați care au avut peste 3 ab
sențe ncmoliv.iio, sau care au 
beneficiat de al doilea ton.o- 
din fără plată do peste 3 zile; 
la fol, nu s-a ținut seama do 
rangul copiilor și do salariul 
tarifar do încadrare al bene** 
iiriarutui;

s-au acordat zile do «■ on- 
< odiu peste compolința legală 
si mi s-n urmării recuperirea 
indemnizației aferente zilelor 
do concediu acordate in plus 
salariatilor caro au părăsii ti
ni tatea.

Neatenția in calculul și pla
ta drepturilor de personal se 
mileikilizoază și in erorile do 
calcul aritmetic, acestea fiind 
de multe ori puse pe seama 
calității mașinilor de calculai 
<u caro sini dotate unitățile, 
și mai puțin pe seama lipsei 
do atenție a celor ce efe-bi- 
ează aceste calcule, și « ire (tu 
datoria elementară do a asițm- 
ra corectitudinea oricăror so
coteli. Este oare necesar să re
amintim că pentru fiecaio din 
cele patru operațiuni arii mol i- 
co există posibilitatea de a o- 
fectun proba exactității calcu
lelor ?

Din enumerarea de nn> sus 
a cauzelor mai frecvente care 
generează plăți neeuvenite do 
drdpturi bănești se desprinde 
clar faptul că asemenea cauze 
pot fi înlăturate, dacă cei ca
re au ca principală atribuție 
do serviciu calculul drepturi
lor de personal (tehnicienii 
normalori și calculatoarele do 
salarii), cît și ceilalți salariați 
cu asemenea atribuții (mvstrii, 
maiștrii principali. șefii de 
sectoare și ndjuncții acestora, 
șefii serviciilor de normare și 
salarizare) și-ar îndeplini cu 
mai multă corectitudine, cu o 
deplină conștiinciozitate atri
buțiile de serviciu, veghind la 
respectarea legalității și. im
plicit, la nclezarea materială 
a salariatilor și a avutului ob
ștesc.

loan POP. 
economisi — C.C.P,

Întîlnire 
cu poezia
In urmă cu 90 de ani, în 

editura societății „România 
jună" apărea „Luceafărul" 
care avea să devină poezia 
de boltă a liricii românești. 
Comemorarea acestui fapt 
dă naștere în întreaga ța
ră la o seamă de acțiuni 
ample dedicate memoriei 
celuj ce a fost titanul poe
ziei române — Mihai Erni- 
nescu. Inițiativa Comitetu
lui de cultură și educație 
socialistă al județului Hu
nedoara, în colaborare cu 
Inspectoratul școlar jude
țean',' de a scoăte un vo
lum de critică și mărturii 
literare „Profil eminescian" 
este mai mult decît salu
tară, aducând o contribuție 
inedită în cmincscologic. In 
cadrul întâlnirilor organi
zate cu acest prilej, o parte 
din autorii volumului au 
fost oaspeții clubului cultu
ral al studenților din Pe
troșani. Studenții s-au bu
curat de farmecul de po
vestitor al colonelului în 
retragere și scriitorului 
Ghcorghe Eminescu, nepo
tul marelui poet, de exe
geza -sensibilă a prof. univ. 
dr. docent .Augustin Z. N. 
Pop. de emoționanta incur
siune în universul „Lucea
fărului- făcută de lect. 
univ. Ghcorghe Dogaru.

Seara liniștită și senină 
de martie în care a avut 
loc întâlnirea va rămâne în
crustată îndelung în inimi
le și memoria parlicipanți- 
lor.

Ion MIRCEA
I. M. P.

La ordinea de zi 
înfrumusețarea 

orașului
In cadrul unei recente șe

dințe comune a biroului co
mitetului orășenesc de partid 
și a comitetului executiv a 
Consiliului popular al orașu
lui Uricani s-au luat în dis
cuție probleme aflate la or
dinea zilei privind dezvolta
rea și înfrumusețarea orașu
lui astfel ca în acest an Urica- 
niul să se situeze pe un loc 
fruntaș în întrecerea patrio
tică.

In urma dezbaterilor s-a e- 
laborat un plan dc măsuri 
care cuprinde obiectivele 
gospodărești stabilite, pre
cum și responsabilitățile ce 
revin întreprinderilor, de- 
putaților și cetățenilor A- 
cestc obiective au fost aduse 
la cunoștința celor angrenați 
în acțiunile de bună gospodă
riri' și înfrumusețare pentru 
a ști fiecare precis ce trebuie 
să facă, aportul care trebuie 
să și-1 aducă.

llie FRUNZA 
corespondent

La încrucișări dc drumuri 
ale cailor putere

Cit costă
o nsmotivaîă ?

De I i comitetul de partid 
al minei Aninoasa am pruni! 
răspunsul la semnalările 
critice făcute în articolul 
„Cil costă o nemotivală". 
publicat in ziarul nr. 7215 
din 18 februarie a.c. „Arti
colul a fost prelucrai _u

membrii comitetului U.T.C, 
— se spune în răspunsul 
semnat de tovarășul Dumi- 
Irn Her. secretarul de partid 
al minei — ca și in toate 
organizațiile U.T.C., conclu- 
zionîndu-se că cele semna
late sînt juste și că aces
te semnalări constituie in
tr-adevăr aspecte negative 
in activitate organizați '1 de 
tineret. Comitetul de partid 
al minei, a trasat drept sar
cina comitetului U.T.C. de 
a lua măsuri concrete pen
tru eliminarea formalismu
lui în muncă, pentru desfă
șurarea unei intense -munci 
ele la om la om, întronarea 
in rindurile tinerelului -i u- 
nui climat de ordine și dis
ciplină .și creșterea continuă 
a simțului de răspundere in 
producție și in viața de or
ganizație. In cadrul măsuri
lor proprii, comitetul de par
tid își propune să manifeste 
mai multă exigență (ață de 
orice manifestări de forma
lism în activitatea organe
lor și organizațiilor de tine
rel".
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PETROȘANI — 7 Noiem
brie ; Bulevardul, Romului , 
Republica: Jocul de-a moar- 
t.-d-, PETRU A: Tora ! Torul 
Tor.' ! ; LONEA — Minerul : 
Dacă «' marți, e Belgia ; A- 
NINOASA : Din nou despre 
dragoste ; VULCAN : Explo
zie , LUPENI — Cultural: 
fost odată un polițist ; URI- 
cani: Casa do sub arbori.

5,00 Buletin de știri ; 5,05 
Muzică populară ; 5,-10 Me
lodii in zori de zi ; 6,00—8,08 
Raclioprogramul dimineții ; 
3,08 Matineu muzical ; 3,30
La microfon, melodia prefe
rata ; ‘>,oo Buletin de știri;
9.30 Odă limbii romane; 
10,00 Buletin de știri 10.05 
Orchestra de muzică popu
lară din Rîmnicu Vîlcea ;
10.30 „Sub cerul libertății" ;
11,00 Buletin de știrii >1.05 
Formația instrumentală Cor

NE SCRIU CORESPONDENȚII
Sub flamuri de partid T10™1

r muncitorilor
biruitoare forestieri

Comitetul orășenesc U.T.C. 
din Lupt'ni >i organizat la 
clubul sindicatelor din loca
litate faza orfișeneascda eon-
< ursului de recitări de poe
zie patriotică românească,

..Sub flamuri dn partid 
biniitoaro”. In fața unui a- 
uditorhi format din peste 
(>0 de tineri, s-au prezentai 
elevi ai școlii generale, ai 
liceului si ai grupului șco
lar minier.

Emoțiile inerente începu
tului le-au avut elevii Școlii 
generale nr. I. Juriul i a- 
preciat cu discernămlni pe
< ei capabili să reprezinte cu 
cinste orașul Lupenl la laza 
municipală, și apoi la cea 
județeană, a concursului.

La sfîrșilul concursului, 
după un scurt program mu
zical susținui do formația 
Casei pionierilor din Lupeni,

Avem magazine aproape, 
dar după alimente ne deplasăm 

destul de departe
Recent am primii, locuin

ță in cartierul ..Ștefan" din 
Lupeni și ne-am mutat aici 
(le la Paroșeni, unde am lo- 
cuît timp de 7 ani. Ne-nm 
bucurai că noua noastră lo
cuință este chiar pe prima 
stradă din cartier undo se 
află și măcelăria, alimenta
ra și magazinul C.L.F. Fiind 
salariați, util soțul cil și eu 
speram că, favorizați de lo 
cui unde se află noua noas
tră locuință, vom putea fa
ce în timp scurt cumpărătu
rile zilnice, Ne-am înșelat in
să. In cartierul „Ștefan" din 
Lupeni nu se asigură o bu
nă aprovizionare îndeosebi

La Lupeni

Tineri la acțiuni
patriotice

Duminica trecută, tinerii 
din Lupeni au avut o zi de 
muncă patriotică. încă dc di
mineață, numeroși elevi și 
muncitori, înarmați cu unei 
tele necesare, au pornit la 
înfrumusețarea orașului și 
întreprinderilor. Astfel, 60 de 
elevi de la Școala profesio 
nală au lucrat la săparea 
gropilor pentru plantări de 
arbori și arbuști ornamentali. 
La rezultatul lor (peste 100 
de gropi săpate) se adaugă 
și rezultatul elevilor de la 
liceu, aflați într-o altă zonă 
a orașului la o acțiune de 
același gen : 100 de gropi să
pate de 50 liceeni. Deci, în
tr-o singură zi, peste 200 de 
gropi pentru decorul viitor al 
orașului.

Dicționar de idei literare 
A—G.
Destine sentimentale.
Lupta pentru supremația mă
rilor.
Muzeul arheologic din Deva.
O.Z.N. o problemă modernă. 
Patima dreptății.
Prietenul nostru comun I—II. 
Pînzâ de păianjen.
Povestea vorbii.
Balade vesele și triste.
Culturism la domiciliu.
Căpitanul Apostolescu și du
bla enigmă.
Sus mîinile domnule scriitor.
Vînat, vânătoare.
Viziunea (limba maghiară).

nel Popescu ; 11,15 Din țările 
socialiste; 11,30 Prelucrări 
corale ; 12,00 Discul zilei ;
12.30 Întîlnire cu melodia
populară și interpretul pre 
feral ; 13,00 Radiojurnal;
13.30 Concert de prânz ; 14,00
Compozitorul săptămini: ;
11,40 Muzică populară; 15,00 
Buletin dc știri: 15,05 Tribu
na radio; 15,15 Piese de 
tradă -, 15,40 Aspecte de la 
concursul coral inter județean 
..Cinlare patriei" ; 16,00 Ra
diojurnal ; 16,15 Cintă Dumi
tru Muțiu și Ion .Marin ; 16,35 
Melodii de George Grigoriu; 
17,00 Antena tineretului ;
17,20 Duete lirice din opere; 
17,45 Jocuri populare ; 13,00 
Orele serii ; 20,00 Zece me
lodii preferați' ; 20,45 Con
semnări ; 21,00 Revista șlagă
relor; 21,25 Moment poetic;
21.30 Bijuterii muzicale, 
22.00 Radiojurnal 22.30 
Concert de seară ; 24.00 Bu 
letin do știri ; 0.03—5,00 Es
trada nocturnă.

T V
9.00 Curs de limbă france

ză. Lecția a 48-<i ;
9,30 Prietenii lui Așchiuță; 

spcdalorJî <m aplaudat pe 
< i Jiq.itori. Iată-i, in ordinea 
locurilor ocupate : Teodora 
MnsaToș, elevă în clasa a 
VH-a I.) Liceul Lupeni, cu 
poezia „Un cinice" de A. 
Păunescu ; Marcela (Pre In
sa n, elevă în clasa a Xif-a 
la Liceul Lupeni, cu' pne-zin 
„Patria mea'-, creație proprio; 
Gabriela Popescu. ••levo 
la Școala generală nr. I. ru 
„Cinice d<- dragoste" de 
Virgil Cari.inopnl, Pe |îm|.j 
aceștia subliniem contribuim 
deosobltd a elevilor Lumin’- 
|a Senghcr, Grupul y olar 
minier, si Ștefan Nicuu* u 
de lo Liceul Lupeni.

Bucurîndu-so do larga a- 
precicro a .spectatorilor. in 
maro majoritate tineri, ciș- 
tigălorii concursului au fost 
felicitați.

NIcolae TUDORA, 
Lupeni

cu lapte și, uneori, nici cu 
piine albă. Cind este lapte, 
lipsește pîinea și viceversa, 
incit degeaba avem magazi
ne, că după lapte și piine 
trebuie să coborim deseori 
in oraș. Și aceasta din cau 
ză că șoferii urcă în „Ș|e 
lan" după bunul lor plac.

Cu măcelăria e o altă po
veste. E închisă de multă 
vreme și asta nu pentru că 
nu ar fj necesară; lipsește 
măcelarul I Ne este imposibil 
să credem că de cîteva luni, 
după cum spun locukorli 
cartierului, de cind s-a îm
bolnăvit măcelarul bălrîn 
care a lucrat aid, nu s-a gă

Armonie petrileană. Foto : V. IORDACHESCU

10,00 Telex ;
10,05 Publicitate;
10.10 Tehnic-club (reluare);
10.40 Bucureștiul necunos

cut (reluare);
11,00 Telecinemateca (relu

are). Ciclul Ingr'd 
Bergman. „Vizita" ;

12.40 Teleobiectiv (reluare); 
13,00 Telejurnal;
16,00-17,00 Teleșcoală ;
17.30 Emisiune în limba 

maghiară ;
18.30 Telex ;
18.35 Publicitate ;
18.40 Omul și muzica lui;
19,20 1001 de seri;
19.30 Telejurnal. Cincinalul 

înainte de termen — 
cauză a întregului po
por ;

20.10 Cîntecul săptămîniij
20.15 Reportaj T.V.:
20.30 Retrospectivă Walt 

Disney
20,55 Tinerii despre ti înșiși;
21.15 Steaua fără nume. Floa

rea din grădină, mu
zică populară;

22.15 24 de ore. Din țările 
socialiste;

22,45 Aplauze pentru români.

Din inițiativa cercului țti 
ințlflc din cadrul clubului 
sindlcnlrdor Lnncn, o brigada 
șliințIHcă formală din prole 
•.orii ion Troncău, Con-,lan 
lin Izvorceanu, Mihai Nlcu 
lescu, de la Școala gencraM 
nr. 2 Lone.i, Aurel Hlușcu 
(llroclorul clubului șt juristul 
Vaslle Caporan -a deplasai 
zilele trecute in mljlo< iu 
muncitorilor forestieri de hi 
cabana Voievodul. In timpul 
convorbirii, mai multi muu 
citori nu pus întrebări, im 
membrii brigăzii nu răspmr- 
cu multă amabilitate și com
petența color proz< nți.

Muncitorii forestieri au s <• 
licitat și alte asemenea ac
țiuni. De asemenea, ei ar do
ri ca să fio mai nmll vizitați 
de brigăzile artistice de a- 
gilațio, să li se ofere posibi
litatea să vizioneze progra
mele prezentate de acestea.

Mlhal VACHOLD, 
pensionar, Lonea

sit altul mai lindr care sfl-i 
înlocuiască. Poate va trebui 
să așteptăm pină o îmbă’rîni 
vreun măcelar ca să poală 
veni la noi, în „Ștefan".

lată de ce peste bucuria 
noastră s-au lăsat, norii, A-
vom magozine aproape, iar
după alimentele zilnice tre
buie să mergem destul de
departe. .De ce ? Conduceri
le O.C.L. Alimentara și în
treprinderii de morărit și pa 
nificație ar trebui să ne răs 
pundă prin măsurile necesn 
re pentru îndreptarea situa
ției.

E. RUSAN,
l upeni, str. Pompierilor nr. 23

l’RONOEXPRES
Ld concursul Pronoexpres 

Nr. 13 din 28 martie au ieși! 
cîștigătoare următoarele nu-

Exlraqerea I-a:
45, 34, 25, 37, 38, 14.

Extragerea a ll-a:
7. 40, 19, 35.

VREMEA
Valorile temperaturii inr« • 

gislrate in cursul zilei de 
ieri:

Maximele: Petroșani -{-14 
grade; Paring -|-6 qrade.

Minimele: Petroșani zero 
grade ; Paring — 1 grad.

Stratul do zăpadă la Pa
ring : 23 cm.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE: Vreme frumoa
să, cer mai mult senin. Vini 
potrivit cu intensificări din 
sud.
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Consultările multilaterale 
de la Helsinki

Intervenția șefului delegației române
HELSINKI 2R (Agerpres). 

— Corespondență de la D. 
Ținti . miercuri, consultările 
multilaterale de le Helsinki 
consacrate pregătirii Confe
rinței pentru securitate și co
operare în Europa s-au des
fășurat in ședință ple
nară. Participanții au făcui 
un schimb de opinii asupra 
stadiului la care au ajuns ne
gocierile cu privire la ordi
nea de zi a viitoarei confe
rințe și au examinat moda
lii ăți le de organizare a lu
crărilor in zilele care au mai 
rămas pînă la încheierea ac
tualei etape a consultărilor

Luînd cuvintul, șeful dele
gației române. ambasadorul 
Mircea Bălânescu, a apreciat 
că. prin efortul susținut al 
tuturor delegațiilor, in cea 
de-a treia etapă s-au înregis
trat o serie de progrese no
tabile, atîi în ce privește e-

Al ll=lea tur de scrutin 
pentru desemnarea 
președintelui Turciei

ANKARA 28 — Corespon
dentul Agerpres. Ion Badea, 
transmite: In parlamentul 
turc a avut loc. miercuri du- 
pă-amiază. cel de-al 11-lea 
tur de scrutin pentru desem
narea noului președinte al 
statului. Și-au exprimat op
țiunile 174 de deputați și se
natori. dintre care 51 au vo
tat pentru candidatul oficial 
Fcrruh Bozbevli. iar 81 pen
tru generalul Faruk Gurler. 
deși, după cum se știe, acesta 
și-a retras candidatura.

Constatindu-se. încă o da
tă, că nu se întrunește ma
joritatea necesară, președin
tele Medjlisului a hotărît ri
dicarea ședinței și convoca
rea Parlamentului pentru o

Statele Unite 
vor continua 

bombardamentele 
în Cambodgia

W ASHINGTON 28 (Ager
pres). — Purtătorul de cu
vin t al Casei Albe a anunțat 
câ Statele Unite vor continua 
operațiunile de bombarda
ment în Cambodgia atît timp 
cît regimul de la Pnom Penh 
va cere acest lucru.

La Honolulu, Comandamen
tul forțelor americane din 
Pacific a anunțat că marți au 
avut loc noi bombardamente 
asupra teritoriului Cambod- 
gici. inclusiv cu participarea 
aparatelor strategice „B-52". 
Agenția Associated Press a- 
daugă că au fost efectuate 
raiduri în imediata vecină
tate a orașului Pnom Penh.

Reuniunea Comisiei economice
a 0.IU. pentru

QUITO 28 (Agerpres).** — 
Reprezentantul Republicii Chi
le, Gonzalo Mariner, a decla
rat in fața participantilor la 
reuniunea Comisiei Economi
ce a O.N.U. pentru America 
Latină (CEPAL), găzduită de 
capitala Ecuadorului, că in 
America Latină continuă să 
subziste acei factori care îm
piedică dezvoltarea statelor 
din această regiune. In con
text, el a vorbit despre acțiu
nile unor întreprinderi și qru- 
puri oligarhice care subminea
ză dezvoltarea economiilor na
ționale ale țărilor din Ameri
ca Latină. Reprezentantul chi
lian a propus împotriva unei 
asemenea stări de lucruri cre
area unui front comun latino- 
american, care să aibă drept 
obiectiv principal apărarea in
tereselor naționale ale state
lor de la sud de Rio Grande, 
El preconizează, in acest sens, 
luarea unor măsuri eficiente 
împotriva exporturilor S.U.A., 

vantaiul problemelor specifi
ce agendei conferinței. cît și 
in efortul do a fee ajunge la 
formularea unor toxic care 
să înlruncascfi acordul gene
ral.

După părerea delegației ro
mâne. in perioada care a ră
mas va trebui menținui un 
ritm înalt He activitate, ast
fel, Incit în continuare, gru 
pul de lucru să poată exami
na in profunzime problema 
lica punctului al treilea al 
ordinii de zi privind coope
rarea culturala, precum și 
punctul al patrulea, efori-' 
tor la urmările instituționale 
ale conferinței. La riadul lor, 
crupele de exporti caro îsi 
vor desfășura activitatea de 
redactare în paralel, ar tre
bui să pregătească, pinâ la 
încheierea acestei etape, pro
iectele de texte pentru pro
blemele generale alo securită

nouă plenară, vineri. 30 mar
tie.

Intre timp, continuă con
sultările între liderii partide
lor politice. în vederea stabi
lirii unei candidaturi care să 
poată întruni majoritatea ne
cesară.

Tot miercuri după-amiază, 
a avut loc festivitatea de pre
dare a funcției de către pre
ședintele Cevdet Sunav, al 
cărui mandat a expirat la 28 
martie. Pînă la desemnarea 
noului titular de la „Canka- 
ya“ (reședința președintelui 
Turciei), interimatul la pre
ședinția Republicii va fi a- 
sigurat de Tekin Ariburun, 
președintele Senatului.

Mai multe ersoane lihenerse acuzate 
pentru activități subversive

MONROVIA 28 (Agerpres). 
— Ministrul liberian al jus
tiției, Clarence Simpson, a a- 
nunțat arestarea mai multor 
persoane acuzate de desfășu
rarea unor activități subver
sive împotriva guvernului con
dus de președintele William

Demisia guvernului 
francez

PARIS 28 — Coresponden
tul Agerpres, Paul Diaconescu, 
transmite: La sfîrșitul ședin
ței Consiliului de Miniștri, în
trunit miercuri, primul minis
tru al Franței, Pierre Mes

America Latină
in condiții de preț dictat |ex
porturi ce cuprird, mai ales, 
produse agricole excedentare 
și minereuri care, pătrunzind 
pe piața mondiala, lezează in
teresele comerciale ale state
lor în curs de dezvoltare din 
America Latină).

In cuvîntarea sa, secretarul 
general adjunct al Asociației 
liberului schimb din Zona Ca
raibilor (CARIFTA), Joseph 
Tyndall, a relevat că extinde
rea colaborării cu Piața co
mună europeană'nu trebuie să 
împiedice statele latino-ameri- 
cane membre ale CEPAL să 
încheie acorduri comerciale a- 
vantajoase și cu alți parteneri 
din diverse regiuni ale lumii. 
Reprezentantul Trinidadului. 
Brensley Barrow, a propus o 
acțiune comună a statelor 
membre ale CEPAL in direcția 
lichidării discriminărilor do 
orice natură in America Lati
nă și, în special, iq zona Ca
raibilor. 

ții și cooperării economice.
In scopul accelerării lu- 

plvnara a hotărît ca grupul 
do luciu să treacă la redac
tarea proiectului de directi
ve pentru organismele Con
ferinței. rare re vor ocupație

lea al ordinii • le zi — eoopc

ințifi . -i iu -I onieniul prote
iării jării n liultu

■ I.- |t ■ ! L ti re, incrpiml <k
joi. 1.1 -1. -U..1 crea aprofun-
dală -- iu v.'di?i'(‘n armoniza
rii piuzii,iilor — și a probleme-
lor (.•aplfolclor al treilea șl al
pairitlea al ord inii do zi.

In aceeași ședință, parti-
cipanții au conveni I asupra 
creării unui grup de lucru 
însărcinat cu examinarea 
chestiunilor financiare și teh
nico referitoare la organiza
rea conferinței.

Declarația lui
Willy Brandt
BONN 28 (Agerpres). — 

In alocuțiunea rostită in fa
ța șefilor misiunilor diplo
matice recent acreditate la 
Bonn, cancelarul R.F. Germa
nia, Willy Brandt, s-a refe
rit, printre altele, la politica 
guvernului său față de țările 
est europene, afirmînd că a- 
ceasta este marcată de trata
tele de la Moscova și Varșo
via, precum și de tratatul 
privind bazele relațiilor din
tre R.F.G. și R.D.G., în curs 
de ratificare in parlament. 
Willy Brandt și-a exprimat 
speranța că „tratatul pri
vind bazele relațiilor dintre 
R.F.G. și R.D.G. va conduce 
la o cooperare generală și la 
o normalizare binefăcătoare 
pentru ansamblul Europei, și. 
în special, pentru cele două 
state germane, chiar dacă a- 
cestea au sisteme politice 
diferite".

In context, Willy Brandt a 
adăugat că țara sa va conti
nua dialogul cu vecinii săi 
din estul Europei.

Tolbert -— informează agen
țiile Reuter și Associated 
Press. Printre cei arestați se 
află adjunctul ministrului a- 
părării pentru paza de coas
tă. prințul Browne, și doi ofi
țeri din cadrul forțelor ar
mate.

smer, a prezentat președinte
lui Republicii, Georges Pom
pidou, demisia guvernului. 
Președintele Franței și-a ex
primat intenția de a menține 

.in funcția de prim-ministru 
pe Pierre Messmer. La Paris, 
de altfel, menținerea lui Pier
re Messmer în funcția de pre
mier n-a constituit o surpriză 
pentru observatorii politici, în 
virtutea mandatului încredin
țat la formarea guvernului ac
tual demisionar, în iijlic, 1972.

In ce privește formarea nou
lui guvern, purtătorul de cu- 
vînt al Președinției Republicii 
a declarat că aceasta va inter
veni la o dată ce va fi fixată 
în funcție de lucrările Adu
nării Naționale.

După cum se știe, Adunarea 
Națională aleasă recent se 
va întruni în prima sa ședin
ță luni, 2 aprilie.

------<>------

Premierul Japoniei 
va vizita S.U.A.

WASHINGTON 28 (Ager
pres). — Președintele State
lor Unite, Richard Nixon, a 
anunțat că, în cursul acestui 
an, primul ministru al Japo
niei, Kakuei Tanaka, va e- 
fectua o vizită oficială în Sta
tele Unite, dala precisă a a- 
cestei vizite urmînd să fie 
stabilită ulterior.

Prezențe românești
MOSC O\ \ 28 Cores 

pondcnlnl Agerpres. Lauren 
țiu Duțn. transmite: In sca
ra zilei <•<■ 28 martie, la Tva 
trill mie de slat „Vahtan
gov", din Mdseovn, a avut 
loc un spectacol cu piesa 
„Jocul de-a vacanța", de 
Mihail Sebastian, cu care a 
fost inaugurat Festivalul 
dramaturgiei românești in 
Uniunea Sovietică. La spec
tacol au asistat Z.P. Trema- 
nova, adjunct al șefului sec
ției de cultură al C.C. al 
P.C.U.S., V. I. Popov și K. V 
Voronkov, adjuncți ai mi
nistrului culturii al U.R.S.S.. 
delegația Consiliului Cultu
rii și Educației Socialiști 
din Republica Socialist;' 
România, condusă de Ion 
Brad, vicepreședinte al con 
siliului, numeroși oameni d< 
artă și cultură din capita 
la sovietică. Au lost pre- 
zenți Ghcorghe lîadrus, am
basadorul României la Mos- 
cavo, și membri ai amba
sadei.

R.F. MONGOLA. IN FOTO : Imagine dc la mina dc cărbuni Nalaikh, 
unde pianul pe anul trecut a fost realizat cu trei luni mai devreme.

Dupâ întrunirea 
„Comitetului celor 20“

WASHINGTON 28 (Ager
pres). — Comenlînd, în ca
drul unei conferințe de presă, 
rezultatele reuniunii „Comi
tetului celor 20", Paul Volc
ker, ministru adjunct al fi
nanțelor al Statelor Unite, a 
recunoscut că majoritatea ță
rilor doresc ca viitorul sistem 
monetar occidental să se ba
zeze pe rate dc schimb sta
bile. Precizînd acea parte din 
comunicatul final în care se 
consemnează menținerea „u- 
nor parități stabile dar. ajus
tabile" in cadrul viitorului 
sistem monetar. Volcker a 
spus câ acesta este un ter
men mai adecvat pentru cu
prinderea obiectivelor fiecă
ruia. dar că nu este vorba de 
repunerea în vigoare a ve
chiului sistem de parități fi

Decernarea premiilor
„Oscar‘‘

HOLLYWOOD 28 (Ager
pres). — Ceremonia de de
cernare a premiilor ..Oscar", 
pentru anvil 1972, aflată la 
cea de-a 45-a ediție, a avut 
loc, marți seara, la „Music 
Center- din Los Angeles, în 
prezența celor mai marcante 
personalități ale cinemato
grafiei americane — actori, 
regizori și producători.

M Tariov, artist al popo
rului din U.R.S.S-. direc- 
orul teatrului, și dramatur- 
,nl Aurel Baranga au ros
tit, cu acest prilej, alocuți
uni. Spectacolul s-a bucurat 
4c un frumos succes.

LIMA 28 (Agerpres). — 
In sala Casei do cultură a 
districtului Lincc din Lima, 
a avut Ioc vernisajul expo
ziției de fotografii „Reali
zări ale poporului român 
in 25 do ani dc Republică". 
\u participat reprezentanți 

-ii conducerii districtului 
Lincc, ai fundației peruano- 
vomâne, un public nume
ros.

A fost prezent ambasado
rul țării noastre la Lima, 
Mircea Nicolacscu.

In continuare, a fost pre
zentat un program dc mu
zică populară românească 
și peruană. Au fost viziona
te filme documentare des
pre arta românească.

xe. Nivelurile de schimb — 
a adăugat Volcker — trebuie 
să aibă o flexibilitate sufi
cientă pentru ca monedele să 
reziste oricăror presiuni spe
culative, subliniind, în ace
lași timp, că a fost prevăzu
tă posibilitatea ca, în anumi
te cazuri, să se permită flo- 
tarea monedelor. Adăugind 
că flotarc>- unor monede oc
cidentale poate fi menținută 
pînă la înlocuirea sistemului 
monetar actual cu unul mai 
avantajos, ministrul ame
rican nu a exclus, totodată, 
posibilitatea ca un acord a- 
supra liniilor principale ale 
reformei monetare sâ fie 
realizat înainte de lucrările 
Adunării Generale a Fondu
lui Monetar Internațional, ca
re va avea loc în septembrie, 
la Nairobi.

Premiul pentru cel mai bun 
film american al anului 1972 
a fost atribuit, conform aștep
tărilor. filmului „Nașul" in 
regia lui Francis Ford Cop
pola, iar filmul „Farmecul 
discret al burgheziei", reali
zat dc spaniolul Luis Bunel 
— a fost distins cu „Oscarul" 
pentru cel mai bun film stră
in al anului.

Conferință la nivel 
ministerial 

asupra mediului 
înconjurător

VIENA 28 — Coresponden
tul Agerpres, Cornelii! Vlad, 
transmite: La Palatul Hof- 
bllrg, s-au deschis lucrările 
unei conferințe la nivel mi
nisterial asupra mediului în
conjurător, la care participă 
miniștri dc resort aj celor 17 
țări vest -europene membre a- 
lc Consiliului Europei, La 
lucrări au fost invitați, de a- 
somonca. în calitate dc ob
servatori. reprezentanții altor 
state europene; România es
te prezentă prin Constantin 
Rădescu, de la Comitetul de 
stat al apelor.

Fc agenda reuniunii, care 
își desfășoară lucrările între 
28 și 30 martie, figurează e- 
freluarea unui schimb de 
vederi asupra problemelor de 
interes general privind me
diul înconjurător.

In baza unui decret sem
nat de președintele Varahagiri 
Venkata Giri, statul indian 
Manipur, din nord-estul ță
rii, a lost trecut sub autorita
tea guvernului central, in ur
ma demisiei membrilor cabi
netului local — anunță agen
ția Reuter. Adunarea statului 
respectiv a fost dizolvată.

© /Agenția de presă Elibe
rarea informează că Guvernul 
Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud a 
predat Administrației de la 
Saigon, în provincia Quanq 
Tri. în intervalul 21-25 martie, 
1 451 militari saigonezi captu
rați.

@ Agenția Kyodo informea
ză că. marți, partidele de opo
ziție au boicotat lucrările tu
turor celor șase comitete ale 
Camerei Consilierilor in semn 
de protest împotriva declara
ției făcute, în ziua precedentă, 
de ministrul adjunct de exter
ne, Shinsaku Hogen.

Q Personalul de la servici
ile de vamă din Italia a intrat, 
la 23 martie, in grevă pentru 
o perioadă de 12 zile, parali- 
zind aproape în întregime ac
tivitatea de schimburi de măr
furi cu străinătatea. In acțiu
nea grevistă sini cuprinși pes
te 5 000 de lucrători, ( are re
vendică îmbunătățiri in dome
niul social.

Vietnam

Comisia militară mixtă 
cvadripartilă și-a încheiat 

activitatea
VIETNAMUL DE SUD 28 

(Agerpres). — Comisia mili
tară mixtă cvadripartilă, în
sărcinată cu aplicarea încetă
rii focului in Vietnamul de 
Sud, și-a încheiat miercuri 
activitatea.

Formată din reprezentanții 
R.D. Vietnam, Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud, 
Statelor Unite și Administra
ției de la Saigon. comisia 
dispunea, in virtutea Acordu
lui dc la Paris, de un man
dat dc 60 de zile.

Comisia evadrinartită va 
fi înlocuită de o comisie for
mată din reprezentanții G.ILP. 
și Administrației de la Sai
gon, care își va ține astăzi 
(joi) prima întrunire oficială.

O cuvîntare a președintelui
Allende

SANTIAGO DE CHILE 28 
(Agerpres). — In cadrul ce
remoniei depunerii jurămîn- 
lului de către noii miniștri 
numiți în guvern, președinte
le Salvador Allende a pro
nunțat, la Palatul Moneda 
din Santiago de Chile. un 
discurs radiodifuzat, in care 
a relevat că obiectivul ime
diat al cabinetului este de
pășirea actualelor dificilă’,i 
economice, printr-o politică 
fermă și clară, îndreptată 
împotriva inflației — relevă 
Prensa Latina. Șeful statului

toi guvern
CAIRO 28 (Agerpres). — 

Președintele Republicii Ara
be Egipt, Anwar Sadat, a 
promulgat decretul privind 
formarea noului guvern al 
țării, în care el însuși deține 
funcția de prim-ministru — 
anunță agenția M.E.N.

In îndeplinirea atribuțiilor 
guvernamentale. președinte
le va fi secondat de patru vi-

© Guvernul S.U.A. a inter
zis survolarea teritoriului ame
rican cu viteze supersonice a 
tuturor avioanelor aparținînd 
aviației civile. Un comunicat 
al Administrației federale pen
tru problemele aviației infor
mează că măsurii — care va 
intra in vigoare de la 27 apri
lie — a fost luată în scopul 
limitării poluării fonice.

(?) Comisia pentru cerceta
rea catastrofei avionului ..AN 
24", în urma căreia și-au pier
dut viața miniștrii dc interne 
ai Poloniei și Cehoslovaciei, 
precum și alte persoane, a 
constatat că avionul era in 
bunii stare tehnică și că echi
pajul și personalul de la sol 
au acționat corect. Catastrofa 
s-a datorat pierderii bruște a 
înălțimii in ultima parte a a- 
terizării, provocată de puter
nice rafale de vînt.

® Mai multe șosele au de
venit impracticabile în Tuni
sia, în urma ploilor torențiale 
care s-au abătui, in ultimele 
două zile asupra țării. In zo
nele de munte, la granița cu 
Algeria, datorită .timpului 
nefavorabil, au fost* semna
late mai multe avalanșe de 
zăpadă. Apele provenite clin 
topirea bruscă a zăpezilor , au 
provocat inundații, izolînd lo
calitatea Thala.

SAIGON 28 (Agerpres). —• 
Un pod aerian alcătuit din 
avioane dc transport mi';'a- 
re și civile a început să func
ționeze. miercuri, pe dife
rită aeroporturi sud-v a- 
meze. pentru a transporta oe 
militarii americani care pă
răsesc teritoriul Vietnamului 
de Sud.

Se prevede, dc asemenea 
ca ultimul grup de militari 
americani, cuprinzîn'1 8?5 de 
persoane afectate Comisiei 
militare mixte cvadriparlitc, 
sâ fie retras sîmbătă — rela
tează agenția U.P.L 

chilian și-a manifestat încre
derea in sprijinul pe care îl 
acordă. în acest sens, coa
liția guvernamentală, ••■’■e- 
inînd. totodată, partidele U- 
nilății Populare la o mai ac
centuată întărire a coczh mi
ilor. Tn cursul cuvin tării -a- 
lc. președintele Allende a so
licitat, pe de alta parte, par
tidelor din opoziție adopta
rea unor poziții mai flexibile 
in vederea concretiza '.i trans
formărilor sociale pe care 
Chile Ie necesită.

al R.A. Egipt
cepremieri și 32 de miniștri. 
Dintre aceștia, 17 își păstrea
ză funcțiile deținute în fos
tul cabinet. Decretul mențio
nează că Mohamed Abdel Ka
der Katem, viceoremier pen
tru problemele culturii și in
formațiilor, va prezida reu
niunile guvernului pc timpul 
absenței președintelui S- ’at 
și va prezenta Adunării Po
porului (parlamentul) politica 
echipei ministeriale. Ceilalți 
vicepremieri sînt Mamduh 
Salem, care deține și funcția 
de ministru de interne. Ab
del Aziz Hegazy, în același 
timp ministru al finanțelor, 
economiei și comerțului ex
terior, și Abdel Aziz Kamel, 
care este și ministru pentru 
bunurile religioase.

------------ ------------------

„Proiectul 
bumerang"
WASHINGTON 28 (Aser- 

preș). — Un enorm balon — 
dc dimensiunile unui imobil 
cu șase etaje — dotat cu ins
trumente științifice, s-a în- 
vîrtit în jurul pămîntului de 
două ori, într-un interval de 
36 de zile, la o altitudine de 
aproximativ 25 kilometri 
înainte de a ateriza în a- 
propierea aeroportului din 
Oakey — Queenslan (Austra
lia), de unde a fost lansat la 
24 ianuarie.

Administrația Națională 
pentru problemele aeronauti
cii și cercetarea spațiului cos
mic (N.A.S.A.), care dirijea
ză acest program — numit 
„Proiectul bumerang" — a a- 
nunțat la Washington că nu 
al doilea balon de același tip, 
lansat patru zile mai tîrziu 
decît cel care, deja, a reve
nii, trece, în prezent, prin 
momente dificile, datorită 
vîntului contrar de deasupra 
Oceanului Pacific.

SPORT
MOSCOVA 23 (Agerpres).

— La Riga, au continuat între
cerii.- concursului internatio
nal feminin de natație (bazin 
de 25 m) dotat cu trofeul 
„Komsomolsk ai a Pravda". Lu- 
ind startul in finala probei dc 
100 m fluture, inotătoarea ro
mâncă Anca Groza a ocupat 
locul 3 cu timpul de 
l*07"2D, 100, performantă ce 
reprezintă un nou record al 
României. Pe primul loc s-a 
clasat Vera Faitlova (Ceho
slovacia) — r06”5I/100 — nou 
record al Cehoslovaciei.

MOSCOVA 28 (Agerpres).
- Pe patinoarul central din 
Leningrad au luat sfirșit in
tre' orile celei de-a 6-a ediții 
a Campionatelor europene de 
hochei pe gheață rezervate 
echipelor de juniori (grupa 
A). Titlul de campioană euro
peană a fost cucerit de echi
pa U.R.S.S., care, în meciul 
decisiv, a întrecut cu scorul 
d<- 6—2 (1—2, 3—0, 2—0) re
prezentativa Suediei. Pentru

TELEX
medaliile de bronz s-au întil- 
nit formațiile Cehoslovaciei și 
Finlandei. Victoria a revenit 
cu 3—2 (0—1, 1—0, 2—1) tine
rilor hocheiști cehoslovaci.

BELGRAD 28 (Agerpres). — 
Turneul internațional feminin 
de șah pe echipe de la 
Vrnjacka Banja a continuat 
cu întîlnirile din runda a do
ua. Echipa României conduce 
cu 1,5—0,5 puncte (o partidă 
întreruptă) in meciul ru selec
ționata Iugoslaviei. Maria Po- 
qorevici a cîștigat la Milivo- 
jevlci, Alexandra Nicolau a 
remizat cu Tereza Stadler, iar 
Baumslark a întrerupt partida 
cu Kalhbrener. Selecționata 
Ungariei a întrecut cu 2.5 — 
0,5 puncte formația Bulgariei.

După disputarea partidelor 
întrerupte, in meciurile din 
prima rundă au fost consem
nate următoarele rezultate: 
Bulgaria — Iugoslavia 1,5 — 
1,5; Ungaria — Polonia 2—1.

PRAGA 28 (Agerpres). — A 

început turneul international 
masculin de baschet de la Ko
sice. Selecționata studențească 
a Cehoslovaciei a obținut o 
surprinzătoare victorie cu sco
rul de 81—67 (42—30) in fața 
echipei României. Iată celelal
te rezultate Înregistrate: Ce
hoslovacia — Ungaria 79- 69 
(42—36); Bulgaria — repre
zentativa orașului Viena 76— 
bl (42—28).

HAGA 28 (Agerpres). — La 
Groningen și Heerenveen s-au 
disputat meciurile zilei a doua 
a Campionatului european de 
hochei pe gheata pentru juni
ori (grupa B). Rezultate teh
nice : Norvegia — Austria 
5—5 (2—0, 1 2, 2-3); Olan
da - Italia 3- 1 (2- 0, 0-1, 
1 — 0); Polonia — Franța 10—2 
(1-0, 3—2, 6—0); Bulgaria - 
Danemarca 3—1 (2—0, 0—1, 
1—0). Echipa României a avut 
zi liberă. Ea urmează să joace 
in meciul următor cu selecțio
nata Bulgariei.

Peste 15 000 de. spectatori 
au urmărit pe stadionul „1 
Mai- din Pitești înlîlnirea in
ternațională amicală de fotbal 
dintre selecționata diviziona
ră a României și reprezenta
tiva cluburilor din Israel. 
Fotbaliștii români au obținut 
victoria cu scorul dc 3—1 
(2—0). Echipa română a des
chis scorul în minutul 18, 
cînd Iordănescu a reluat în 
gol o , centrare precisă primi
tă de la Marco. In minutul 
34, același Iordănescu a majo
rat scorul la 2—0.

Repriza secundă a început 
tot în nota de dominare a fot
baliștilor români, care, in mi
nutul 58, au înscris un nou 
gol prin Beldeanu. In ultime
le 15 minute, oaspeții au o 
revenire și reușesc sâ reducă 
din handicap, ca urmare a 
punctului marcat, in minu
tul 79, de Parkas.

VIENA 28 (Agerpres). — 
Reprezentativa de hochei pe 
gheață a României a obținut 
cea dc-a patra victorie în ca
drul campionatului mondial 
(Grupa B’ competiție care 
se desfășoară pe patinoarul a- 
coperit din Graz.

In etapa a 5-a a turneului, 
echipa României a întîlnit se
lecționata Elveției, pe care a 
jnvins-o cu scorul de ' 5-—4 
(1—.3, 2—1, 2—0). A fost o 
partidă disputată, cu multe 
faze spectaculoase, în care 
hocheiștii români au luptat cu 
multă ardoare pentru succe
sul final.

Intr-un alt meci, echipa Iu
goslaviei a întrecut cu scorul 
de 8—4 (4—1, 3—3, 1—0) for
mația Italiei.

Astăzi este zi de odihnă 
pentru toate echipele. Vineri 
selecționata României va în- 
tilni formația S.U.A.

(Agerpres) Vedere generală de la Expoziția de automobile 1973 de la Geneva.
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