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In cursul zilei de ieri, la sectorul III al minei Aninoasa s-au desfășurat ultimele pregătiri în vederea intrării în funcțiune a unei noi capacități de producție. Brigăzile conduse de Anton Smilevski și Alexandru Mate au încheiat lucrările de săpare a galeriei de cap din stratul 6, orizontul IX și au montat două transportoare TR-3 în galeria de bază de la orizontul X.Executarea în ritm susținut a acestor lucrări a permis ca în cursul schimbului I al zilei de vineri ortacii lui Alexandru Mate să trimită spre „ziuă" primele tone de cărbune din noul a- bataj cu trepte răsturnate din stratul 6 est, devan- sînd cu o zi termenul planificat.Prin intrarea în funcțiune a noului abataj, care va avea o capacitate de producție zilnică de 320 tone, se creează condiții de recuperare a restanței acestei luni și de realizare, pînă la sfîrșitul lunii, a peste 700 tone de cărbune peste prevederile de plan.Constantin DANILA, tehnician, E.M. Aninoasa
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/n cinstea sărbătorii muncii
Colectivul minei Vulcan raportează

20 000 tone de cărbuneîn cursul zilei de vineri din abatajele minei Vulcan a fost realizată o producție care a făcut ca volumul de cărbune extras peste prevederi de la începutul anului să depășească 20 000 de tone. Acest nou și deosebit succes al minerilor de la can este rodul activității laborioase fășurate de întregul colectiv care a nifestat o preocupare permanentă tru îmbunătățirea organizăriipentru sporirea eficienței activității teh- nico-economice.Mențiuni deosebite se cuvin colectivelor sectoarelor de producție care raportează importante depășiri ale sarcinilor de Plan cumulate de la începutul anului: sectorul

extrase peste plansectorul III. 3 860 tone ;

Primirea de către tovarășul
Nicolae Ceaușescu a membrilor
Consiliului Asociației CineaștilorTovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, sîmbătă dimineața, pe membrii Consiliului Asociației Cineaștilor, aleși în cadrul celei de-a Il-a Conferințe naționale a lucrătorilor din cinematografie, ale cărei lucrări, s-au desfășurat în zilele de 18 și 19 aprilie. Au participat tovarășii : Gheorghe Pană. Dumitru Popescu, Ilie Verdeț, Cornel Burtică, Mihai Gere, ȘtefanAndrei.

■ Secretarul general al partidului, ceilalți tovarăși din conducerea de partid și de stat au fost salutați cu însuflețite aplauze de reprezentanții slujitorilor artei cinematografice.In numele membrilor Consiliului Asociației Cineaștilor, al lucrătorilor din domeniul cinematografiei, a luat cuvîn- tul regizorul Ion Popescu- Gopo, președintele Asociației, care a spus :„Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,îngăduiți-mi, înainte de ori-

ce, să dau glas sentimentelor de adîncă emoție pe care le încercăm cei prezenți, Consiliul Asociației Cineaștilor din Republica Socialistă România, acum, cînd sîntem primiți de secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România. Onoarea pe cape ne-o faceți va rămîne întipărită pentru întotdeauna în ființa noastră ca un permanent și neprețuit imbold, ca un îndemn stăruitor în activitatea
(Continuare in pag. a 4-a)
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
Tinerii 

în sprijinul 
producțieiTinerii de la mina Lupeni continuă acțiunile de muncă voluntară rodnice în sprijinul producției. Celor de pînă acum li s-a adăugat recent acțiunea uteciștilor din organizația de bază nr. 8 B.Tinerii au colectat în 80 de ore de muncă patriotică, 800 kg de cupru și 20 tone de fier vechi.

NICOLAE CEAUȘESCUIV, 10 050 tone; sectoarele I și II peste 3 600 tone și sectorul V, 1 739 tone.Hărnicia dovedită de brigăzile de mineri conduse de Mihai Dudescu, Vespasian Cătană. Dumitru Milea, Petru Ailincăi, Nicolae Stoian, Alexandru Chiva, Szabo Balazs și mulți alții, se regăsește în realizarea unor productivități înalte de 110 Ia sută în abataje, și 105 la sută la nivelul minei. Cărbune mai mult, extras cu o înaltă eficiență economică, acestea sini obiectivele de întrecere care au cunoscut o nouă confirmare de prestigiu prin succesul repurtat la sfîrșitul acestei săptă- mini de colectivul de la mina Vulcan.

Stimați tovarăși, pre lume și viață a partidului nostru. In cadrul conferinței care s-a terminat ieri, au fost relevate aceste realizări. Și președintele Asociației cineaștilor a vorbit aici despre rezultatele obținute. Am putea să ne declarăm mulțumiți cu ceea ce s-a realizat, am putea considera că, pe baza acestor rezultate, avem toate condițiile ca în viitor să obținem filme și mai bune, cu un conținut și mai valoros. N-ar fi, cred, bine, dacă nu am menționa totodată că, în ani, pe lîngă bune, mina nu se punct lui, nici din punct de vedere al nivelului artistic. De altfel, asupra unora din acestea s-a mai atras atenția în decursul acestor ani. Oricum, cred că putem aprecia. în ansamblu. ca pozitive activitatea din ultimii ani, orientarea și drumul pe care se merge în cinematografia românească. Cu o condiție : să nu ne declarăm mulțumiți cu ceea ce am realizat. Să considerăm că filmele bune, această orientare bună, constituie jalonul pe baza căruia trebuie să se acțio- nezs, în continuare. pentru ridicarea cinematografiei românești la nivelul realizărilor generale obținute de poporul român în dezvoltarea econo- mico-socială, în făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, la nivelul exigențelor spectatorilor, al cerințelor partidului nostru.Avem, cred, toate condițiuni-

o dez- a ac- atît înȘideose-Doresc să încep prin a .felicita în mod călduros noua conducere a Asociației cineaștilor și a-i ura succes în îndeplinirea mandatului încredințat de conferință.Problemele dezvoltării cinematografiei în România ocupă un loc important în viața societății noastre, în preocupările conducerii de partid. Pornim de la rolul important pe care îl are cinematografia in activitatea de ridicare a nivelului cultural al maselor populare, în realizarea programului partidului de făurire — odată cu edificarea societății socialiste tate — a voltarea care este lă a progresului general, al societății noastre. Pornim de la preocuparea ca arta în general. deci și cinematografia, să se încadreze cît mai activ, de pe poziții militante. în activitatea de înfăptuire a directivelor Congresului al X-lea al partidului, ale Conferinței Naționale, ale plenarei Comitetului Central din noiembrie 1971 care s-a ocupat special de problemele ideologiei, culturii și educației.Se poate spune că, într-ade- văr, în ultimii ani s-au realizat pași importanți în direcția îmbunătățirii activității cinematografiei românești, a creației de film. Au fost realizate multe filme care servesc mai bine scopului educării patriotice, socialiste, a maselor populare, contribuie mai activ la răspîndirea concepției des-

Fabricii
pro-

(Continuare în pag. a 4-a)

multilateral dezvol- omuluj nou, în dez- conștiinței socialiste, o condiție primordia-
ivărat,două

au mai zilei și află la de vedere al conținutu-

Vul- des- ina- pen-muncii,
aceștio serie de filme văzut, totuși, lu- unele filme ce înălțime nici din Numai accesi- I poa- puter- a-Stîlpi hidraulici

mereu mai buni

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU
organizare, aprovizionarea

veritabilecorespunzătoare

Colectivul stîlpi hidraulici Vulcan remarcă prin preocupări permanente pentru îmbunătățirea calității producției, cale sigură de sporire a eficienței economice. Preocupările sînt ilustrate de reducerea, în cursul lunii martie, în raport cu luna februarie, cu peste 20 la sută a rebutului la fabricația echipamentului de susținere hidraulică. Aprecierile preliminare confirmă că în luna în curs, acest indicator va fi îmbunătățit în continuare.Demn de subliniat este faptul că reducerea menționată a procentului de rebuturi în cursul lunii martie echivalează suplimentară 80 de stîlpi susținere.

le pentru a ne propune voltare mai accentuată tivității cinematografiei, privința conținutului, cît a calității artisticebit de importantă pentru a- tractivitatea oricărui film. Dumneavoastră știți că și o idee bună, dacă e prezentată într-o formă plictisitoare, poate avea, cîteodată, o influență mai rea decît dacă n-ar fi prezentată deloc. Pe lîngă conținutul de idei care trebuie să stea permanent în atenția noastră — este necesar să a- vem în vedere că filmul își a- re legile lui artistice, în măsura în care este bil, plăcut, interesant, te exercita o influență nică asupra spectatorilor, supra maselor populare.Este pozitiv că am ajuns să realizăm 25 de filme pe an. Probabil că vă gîndiți să nu ne oprim însă aici. Ade' se produc mai mult de filme românești pe lung. Cerințele sînt însă mari, blemele care pot fi atacate de cinematografie sînt multiple și variate. Se vor puteai deci, găsi teme corespunzătoare pentru un număr ceva, mai mare de filme. Sper că se va ține seama de aceasta. Probabil că va fi necesar să pornim cu mai mult curaj la realizarea de filme seriale: — de calitate bună, desigur. Oricum, nu este prea plăcut ca la televiziune să vedem doar seriale străine. Serialul expiraț recent a avut o temă bună, dar, după cît cunosc, s-a bucuratcu producția a mai bine de hidraulici de
Practica demonstrează

o t

Mina Petrila reprezintă una dintre unitățile miniere din bazin Ia care productivitatea muncii cunoaște o evoluție favorabilă. După ce la sfîrșitul primului trimestru mina a raportat îndeplinirea productivității planificate, iată că și începutul lunii aprilie înregistrează în continuare rezultate meritorii, prin îndeplinirea și depășirea de către toate sectoarele a prevederilor deProductivitatea este, este influențat direct de cu exactitate a normelor
plan la acest indicator.insă, un indicator al cărui nivel activitatea de normare. Stabilirea — în funcție de condițiile concrete

ale locului de muncă — și adoptarea tuturor măsurilor organizatorice ce se impun in vederea îndeplinirii și depășirii lor reprezintă premise sigure ale realizării unor productivități sporite.Din dorința de a afla în ce măsură sînt create condițiile capabile să asigure realizarea integrală a normelor de muncă/ne-am adresat unor cadre de la sectoarele V și II ale minei, care pînă nu de mult, întimpinau dificultăți în realizarea lor, cu următoarele întrebări:

Colaborarea cit mai inten- dintre meseriași are drept rezultat execuția de înaltă calitate a pieselor e- xecutate și a utilajelor miniere care ridică permanent prestigiul secției de stîlpi hidraulici din Vulcan.In clișeul nostru comuniștii Ștefan Ciobanu — maistru, Marin Lazăr — controlor C.T.C-, Ion D. Ioana și frezorul Ion Albert discută asupra unei documentații care urmează să. intre în lu-

a primit pe ziaristul brazilian 
Alberico Cordeiro Da SilvaTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, sîmbătă dimineața, pe ziaristul brazilian Alberico

Cordeiro Da Silva, trimis al ziarului „Correio Brasiliense".La întrevedere a participat tovarășul Cornel Burtică, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C-C. al P.C.R.
Cu acest prilej, Nicolae Ceaușescu un interviu pentru presă brazilian „Diarios Asso- ciados", care reunește un mare număr de ziare, emisiuni de radio și televiziune.

tovarășul a acordat grupul de

în pagina a 2-a Criteriul de eficiențăPROIECTUL LEGIIpentru sistematizarea teritoriului și localităților urbane și ruraleFoto : I. LEONARD

Statornicia generează
succese

doar 3 în brigada 
ani om lucrat în altâ 
La sector, 18 ani.

- Lucrez în brigada asta de 
12 ani, iar in cadrul sectoru
lui am 16 ani.
- Eu am 12 în brigadă și 19 

în sector.
- Eu sînt de 16 ani, și în 

brigadă, și în sector.
- Am numai 7 ani în bri

gadă, dar mai bine de 15 în 
sector.
- Eu 

asta, 15 
brigadă.

12 ani, 16, 19 - cifre care 
te impresionează pentru că 
vorbesc de anii lucrați în ca
drul aceluiași colectiv. Ani 
care vorbesc despre statorni
cia omului obișnuit cu munca 
grea, dură, dar plină de băr
băție a minerului.

Am înșirat mai sus citeva

răspunsuri la întrebarea : ,,De 
cîți ani lucrați la aceeași bri
gadă și în același sector ? - 
răspunsuri pe care ni le-au 
dat Costache Ivan, Constantin 
Nichita, Vasile Susanu, loan 
Pîrvu și loan Sîrbu, ortacii lui 
Petre Constantin și loan Să- 
lăjean. Acum cu toții sînt mi
neri, calificați aici, la Lupeni. 
Sînt oameni pe care munca 
de zi cu zi, făcută cot la cot, 
umăr lingă umăr i-a înfrățit.

„Lucrînd atîția ani împreună, 
încetezi să te gîndești numai 
la tine. Treptat, treptat, con- 
stați că nu-ți mai este indi
ferent ce se intimplă cu orta
cul de lîngă tine sau cu cei 
din schimbul următor", „Noi

Dorin GHEȚA

(Continuare in pag. a 3-a)
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1. Cum s-a desfășurat in ultimele trei luni activitatea la locul dumneavoastră de muncă ?2. Care sînt principalii factori ce pot asigura îndeplinirea în bune condițiuni a normelor ?Răspunsurile — în pagina a 3-a

LUCRĂRIDE ÎNFRUMUSEȚARE
cută aici importante lucrări de înfrumusețare prin construirea u- nei fîntîni arteziene cu un grup decorativ, alei și spații verzi cu elemente florale.In fața clubului muncitoresc din Petrila se desfășoară o vastă acțiune de sistematizare a spațiului rezultat prin eliberarea unor amplasamente.Serviciul de gospodărie al consiliului popular orășenesc exe-

LA ACȚIUNI PATRIOTICEtineriPeste 20 de din atelierul de forjă al I.U.M.P. au participat zilnic în această săptămină la acțiunile patriotice pentru extinderea și modernizarea secției. Intre cei mai harnici uteciști

Sesiunea de comunicări 
a cercurilor științifice studențești»

Cercetarea 
strins legatăTimp de trei zile, la Institutul de mine din Petroșani în centrul atenției s-a aflat a XlX-a sesiune de comunicări a cercurilor științifice a- le studenților. Și acest fapt, cu semnificație de eveniment, este mai lesne explicabil dacă e privit dintr-un punct de vedere formativ — profilul moral al studentului se îmbogățește astăzi printr-o atitudine de cercetare, de reflecție asupra muncii în timpul practicii sau vizitelor de documentare. In’acest moment se află și sîmburele preocupărilor prin care se propun soluții de raționalizări și perfecționări. In activitatea de cercetare (care cunoaște trei forme: colective de studenți, mixte — cadre didactice și studenți: în colaborare cu specialiști din producție) sînt cuprinși tot mai mulți studenți (peste 200) care, apro- fundînd temele, le dezvoltă în proiecte de diplomă.

s-au evidențiat Maroș, Simion Stavăr,
loan îosif Crainic, Denoiu, Viorel Cornel Caravu.NOIDE TRANSPORTMIJLOACEPe măsura creșterii cerințelor economiei municipiului, autobaza nr. 3 T.A. Livezeni a fost dotată cu noi mijloace de transport.Din prevederile anul 1974 unitatea primit, în trimestrul4 autobuze, 7 autobasculante. T0 camioane și 2 autodube.

pe a
I,

ai intervențiilor echipelor
de control obștesc

științifică 
de producție— La tată în spunea țilă (anul V preparare), lucrez de la începutul anului universitar și se va finaliza în proiect de diplomă. M-am documentat timp de • două săptămini și propun simplificări unei stații pilot, îmbunătățiri prin- care vor fi reduse pierderile și consumul, prea mare acum, de energie. In acest fel se va diminua prețul de cost în procesul preparării.La această sesiune de comunicări a fost prezentată și o inovație. Prin utilitatea și larga aplicabilitate este importantă și semnificativă. Despre ea au vorbit autorii — studenții Lucia Voina, Viorica Pleșa și Zeno Bar, din anul III electromecanică (coordonator — șef de lucrări ing. Vasile Zamfir):T. SPATARU
(Continuare în pag. a 3-a)

comunicarea prezen- această sesiune, ne studenta Maria Fră-

I 
I 
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în ce măsură s-a îmbunătățit 
activitatea unităților controlate ?Așa cum nici unui membru al societății nu-i poate fi indiferent cit și ce produce, în ce măsură contribuie el, ca individ, în colectivitatea din care face parte la creșterea avuției sociale, tot așa, nimănui nu-i poate fi indiferent cum anume sînt gospodărite și folosite mijloacele, bunurile societății pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață, pentru ridicarea bunăstării materiale și spirituale a celor ce muncesc. In spiritul acestui principiu al democrației socialiste au fost instituționalizate forme concrete de participare a maselor la urmărirea gestionării avutului. obștesc, a respectării legalității socialiste, forme, printre care controlul obștesc are un rol deosebit în dezvoltarea unei atitudini înaintate a lucrătorilor din unitățile de servire publică, combaterea unor manifestări de neglijență, necinste, nepăsare și lipsă de

Dotările noi și cele prevăzute a se în continuare, pînă sfîrșitul anului, duc sporirea capacității transport călători marfă a autobazei, cre- ază condiții favorabile satisfacerii cerințelor unităților economice din Valea Jiului.

primi la la deȘ*
S-A REDESCHIS!„Gostat" unități halele s-a re- trecute.
Magazinul (cu cele două ale sale din Petro șaniuJui) deschis zileleRăspunzind solicitări-

lor populației, magazinul pune la dispoziția cumpărătorilor: ardeigrași și ardei iuți, cartofi, fasole uscată, carne de mînzat la 24 lei kg ș.a. In clirînd, unitatea de carne va desface și felurite sortimente de mezeluri.„VULCAN. NOROC BUN" !Revista „Orizont" din Timișoara, săptămînal politic, social și literar- artistic, publică în ultimul său număr (16, din 18 aprilie a.c.)

im- sau ora-două pagini de... presii, mai vechi mai noi, despre șui Vulcan. Semnează condeieri reputați din orașul de pe Bega: La- urențiu Cerneț, Ion Velican, Iosif Mirescu și Mircea Șerbănescu.Cele două pagini — intitulate „Vulcan, noroc bun !“ — prilejuiesc o lectură atracti-

răspundere față de interesele generale ale populației.In municipiul nostru au fost constituite 163 echipe de control obștesc din care 62 cu raza de activitate în orașul Petroșani ; echipele au în componența lor cei mai destoinici cetățeni, reprezentanți ai organizațiilor de masă și obștești care fac parte Frontul Unității Socialiste.Cum și, mai ales, cu ce zultate acționează aceste ganisme pentru îndeplinirea atribuțiilor lor în vederea îmbunătățirii activității în unitățile controlate ? Iată obiectul unei recente analize în Biroul executiv al Consiliului municipal al Frontului Unității Socialiste. Echipele de control obștesc, s-a relevat în cursul analizei, cuprind o largă gamă de activități și de prestații — unitățile comerciale, cantine și cămine, unități producătoare de bunuri de consum, de gospodărire a localităților, transportul în comun, cooperativa meșteșugărească, unitățile de ocrotiri sociale, creșe, cămine, grădinițe etc. Odată cu constituirea echipelor, organele F.U.S. s-au preocupat îndeaproape de instruirea lor, inițiindu-se numeroase acțiuni de control împreună cu inspecția comercială și sanitară de stat. Astfel, în primul trimestru al anului echipele de control obștesc au întreprins 307 controale în peste 1 300 unități. în vederea îmbunătățirii activității acestora, echipele au făcut 220 de propuneri din care 132 au și. fost rezolvate. Totodată, în luna februarie, 82 de echipe însoțite de reprezentanți aj organelor

dinre- or-

Dan STEJARU
(Continuare in pag. a 3-a)
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L
privind sistematizarea teritoriului și localităților urbane și rurale

Sistematizarea teritoriului țârii și a localităților se înfăptuiește pe baza politicii Partidului Comunist Român de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, contribuind la creșterea necontenită a bunăstării materiale și spirituale a tuturor oamenilor muncii și la organizarea pe baze științifice, în mod rațional și armonios, a cadrului în care trăiesc și muncesc cetățenii patriei noastre.Congresul al X-lea al Partidului Comunist Român și Conferința Națională din 1972, au stabilit obiectivele și direcțiile principale ale sistematizării teritorului și localităților, menite să asigure organizarea armonioasă a teritoriului țării, a tuturor unităților adminis- trativ-teritoriale și să contribuie la repartizarea rațională și echilibrată a forțelor de producție, pe baza îmbinării organice a criteriilor de eficiență economică cu cele de ordin social, să asigure organizarea și amenajarea pe bază
Capitolul I

Dispoziții generaleART. 1. Sistematizarea are drept scop organizarea judicioasă a teritoriului țării, a județelor și cpmunelor, a localităților urbane și rurale, tonarea funcțională, stabilirea regimului de înălțime și a densității construcțiilor și locuitorilor, a spațiilor plantate și de agrement, echiparea cu dotări social-culturale, cu lucrări tehnico-edilitare și căi de comunicație și transport, păstrarea și îmbunătățirea mediului înconjurător, creșterea eficienței economice și sociale a investițiilor și îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă, de locuit și odihnă pentru întreaga populație.Prin sistematizare trebuie să se asigure restrîngerea perimetrelor construibile ale localităților și folosirea maximă a pămîntului, care, indiferent de proprietate, reprezintă avuția națională a întregului popor.Sistematizarea teritoriului și a localităților se desfășoară în concordanță cu prognozele și pe baza prevederilor planului unic de dezvoltare econo- mico-socială a țării și contribuie la dezvoltarea armonioasă a întregului teritoriu, la prevenirea și combaterea poluării mediului înconjurător, la valorificarea superioară a resurselor materiale și umane, la repartizarea rațională și echilibrată a forțelor de producție, urmărind îmbinarea organică a criteriilor de eficiență economică cu cele de ordin social.ART. 2. Prin sistematizare Se va asigura' dezvoltarea orașelor și comunelor — unități teritorial-administrative de bază ale societății noastre socialiste — în cadrul unui program național de ansamblu, ținînd seama de influențele reciproce dintre localități, corelarea dezvoltării orașelor și satelor cu zonele în care se află și adîncirea cooperării între localități. O atenție deosebită se va acorda rețelei de localități rurale, în scopul ridicării treptate a nivelului de viață din aceste localități, a- propiindu-1 de cel din mediul urban.De asemenea, se va asigura dezvoltarea într-o concepție unitară a rețelei de căi de comunicație, transport și energetice, asigurînd legarea centrelor de producție și desfacere, bazele de materii prime, cu întreaga rețea de localități, protejarea împotriva inundațiilor, a alunecărilor de teren, combaterea eroziunii solului, precum și realizarea de dotări social-culturale și tehnico-edilitare care să servească, în comun, mai multe localități.ART. 3. Prin sistematizare trebuie să se asigure apărarea cu strictețe și buna gospodărire a fondului funciar, restrîngerea la minimum a suprafețelor construibile, simplificarea și raționalizarea rețelelor de drumuri comunale și de cîmp, de transport al e- nergiei electrice, de linii telefonice și de canale de irigații, care brăzdează terenurile agricole în vederea redării producției agricole a tuturor acestor suprafețe ocupate, ur- mărindu-se prin toate mijloacele economisirea pămîntului, taiportantă avuție națională.Pentru localitățile urbane swale se vor stabili peri-
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urbaneART. 6. Sistematizarea localităților urbane trebuie să a- sigure dezvoltarea lor armonioasă în strînsă corelare cu 

După cum este cunoscut, Plenara C.C. al P,C.R. din 25—28 martie a.c. a aprobat proiectul legii privind sistematizarea teritoriului și localităților urbane și rurale și a holărit ca ea să fie supusă dezbaterii publice. Propunerile, observațiile, opiniile cetățenilor pe marginea proiectului de lege vor fi trimise pină la data de 10 mai

1974 Comitetului Executiv al Consiliului popular județean sau Comitetului pentru problemele consiliilor populare — București, Calea Victoriei nr. 63—69. Dată fiind însemnătatea legii al cărei proiect il publicăm in numărul de astăzi, ziarul nostru pune la dispoziția cititorilor o rubrică permanentă consacrată acestei dezbateri.

de plan a orașelor și satelor, în concordanță cu progresul economic și social general, restrîngerea perimetrului con- struibil al localităților la strictul necesar și folosirea optimă a teritoriului acestora, transformarea unor localități rurale care au perspective de dezvoltare în centre economice și sociale cu caracter urban, ridicarea întregii activități economice, sociale și culturale a satelor și apropierea treptată a condițiilor de viață din sate de cele din orașe.In vederea îndeplinirii directivelor Și sarcinilor referitoare la sistematizarea teritoriului și localităților țării, este necesară legiferarea unitară a întregului complex de activități din acest domeniu, la realizarea cărora sint chemate să-și aducă contribuția toate organele și organizațiile de stat și obștești, precum și masele de cetățeni.In acest scop, Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România adoptă prezenta lege : 

metre construibile, care se aprobă prin lege. In cadrul perimetrelor construibile vor fi cuprinse suprafețele de teren necesare pentru construcții de locuințe, clădiri social- culturale, obiective industriale. construcții agrozootehnice, străzi, spații verzi și de odihnă, precum și alte construcții și amenajări tehnico-edilitare necesare asigurării funcțiunilor economice și sociale ale localităților.Pentru amplasarea construcțiilor industriale și agrozootehnice se va urmări utilizarea terenurilor degradate sau improprii agriculturii, iar în cazul în care nu există astfel de terenuri, și construcțiile se amplasează pe terenuri aflate în producția agricolă, se vor reda agriculturii suprafețe de teren echivalente.Pentru utilizarea terenurilor degradate se vor lua din timp măsurile necesare pregătirii lor în vederea realizării construcțiilor.Construcțiile de orice fel se amplasează în perimetrul con- struibil cu respectarea prevederilor schiței de sistematizare.Se interzice amplasarea oricăror construcții, obiective industriale. agrozootehnice, sociale, culturale, locuințe — în afara perimetrelor construibile.ART. 4. Schițele de sistematizare ale municipiilor, orașelor și satelor, ca instrument de bază în desfășurarea activității de sistematizare, se întocmesc și se reactualizează de către comitetele executive ale consiliilor populare corelat cu studiile de prognoză și în funcție de prevederile din planurile cincinale de dezvoltare economico-socială a țării și după aprobare sînt obligatorii pentru toate organizațiile socialiste. celelalte persoane juridice. precum și pentru cetățeni. Stabilirea amplasamentelor concrete ale construcțiilor și instalațiilor se face pe baza detaliilor de sistematizare și studiilor de amplasament, cu respectarea prevederilor din schițele de sistematizare.ART. 5. Consiliile populare vor asigura participarea locuitorilor la elaborarea, definitivarea și aplicarea în viață a schițelor de sistematizare a localităților. în acest scop cetățenii vor fi informați permanent asupra principalelor probleme și acțiuni de sistematizare.Schițele de sistematizare ale comunelor și satelor componente întocmite conform prevederilor prezentei legi vor fi dezbătute cu cetățenii și supuse votului deschis al acestora, în fiecare sat în parte, hotărîrile luîndu-se cu majoritatea voturilor însumate pe întreaga comună, consemnîn- du-se numărul de voturi exprimate pentru și contra.Schițele de sistematizare se supun aprobării organelor competente după introducerea sugestiilor și propunerilor cetățenilor, iar în continuare se Va desfășura o largă acțiune de popularizare a prevederilor schițelor de sistematizare, în vederea antrenării maselor de cetățeni la aplicarea lor în viață.

teritoriul înconjurător și cu rețeaua generală de localități, restrîngerea suprafețelor construibile și utilizarea cit mai 

completă a terenurilor din perimetrul construibil al municipiilor și orașelor, stabilind zonele funcționale, regimul de înălțime și densitatea construcțiilor. amplasarea rațională a unităților economice, a construcțiilor de locuințe și social-culturale, a spațiilor plantate și de agrement, echiparea tehnico-edilitară, îmbunătățirea circulației și transportului în comun.ART. 7. Amplasarea obiectivelor industriale și a altor u- nități economice se stabilește pe bază de studii, în cadrul perimetrelor construibile, cu respectarea prevederilor schițelor și detaliilor de sistematizare, precum și a principiilor specifice privind amplasarea acestor unități, asigurînd protecția mediului înconjurător. La amplasarea obiectivelor se va asigura folosirea cît mai bună a terenurilor, respectîn- du-se cu strictețe normele de ocupare a terenului stabilite pentru fiecare gen de construcție.Propunerile de amplasare a obiectivelor economice se elaborează de către • titularii investițiilor împreună cu comitetele executive ale consiliilor populare și se supun a- probării Consiliului de Miniștri sau ministerelor, celorlalte organe centrale și comitetelor executive ale consiliilor populare județene sau al municipiului București, potrivit prevederilor legale.ART. 8. Construcțiile de locuințe se vor amplasa pe baza detaliilor de sistematizare, cu respectarea prevederilor din schițele de sistematizare.De regulă. în localitățile urbane. regimul de inălțime al clădirilor noi de locuit va fi de 4—5 niveluri și nu mai puțin de 2 niveluri. Se pot prevedea și zone de locuit cu un regim de înălțime mai mare sau mai mic, în cazuri justificate, în funcție de mărimea și profilul economic și social al orașului, natura terenurilor de fundare și gradul de seismicitate.In noile ansambluri de locuințe, în funcție de regimul mediu de înălțime a clădirilor se va asigura cel puțin următoarele suprafețe locuibile la hectar: pînă la 3 niveluri — 4 000 mp: între 3 și 5 niveluri, de la 4 500 mp pînă la 7 000 mp: între 5 și 9 niveluri, de la 7 000 mp pînă la 10 000 mp; iar la peste 9 niveluri se va urmări să se realizeze circa 12 000 mp suprafață locuibilă la hectar.In cazul unor ansambluri situate pe terenuri slabe, accidentate, cu denivelări mari, pe care nu este economic a se realiza blocuri de locuințe cu mai mult de 3 niveluri, se va asigura o densitate minimă de 3 800 mp suprafață locuibilă la ha.Teritoriul care se ia în calculul densității ansamblurilor cuprinde suprafața ocupată la sol de clădirile de locuit, terenul dintre alcestea, precum și aleile și străzile interioare de acces la clădiri.Regimul de înălțime și densitatea construcțiilor pentru fiecare localitate se stabilesc prin schițele și detaliile de sistematizare și se aprobă o- dată cu acestea, urmărindu-se restrîngerea treptată a perimetrelor construibile și obținerea unor densități maxime.Se va urmări realizarea de
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ruraleprestări de servicii și comer-ART. 13. Sistematizarea comunelor, unități de bază teritorial-administrative și a satelor componente trebuie să asigure dezvoltarea lor în corelare cu cea a localităților învecinate, organizarea zonelor funcționale., ținînd seama de profilul dominant agricol, să stabilească regimul de înălțime, densitatea clădirilor, loturile pentru gospodăriile ță rănești, traseul și profilul străzilor. Șe va urmări amplasarea judicioasă a tuturor construcțiilor, precum și crearea u nor centre civice care să grupeze dotările social-culturale principale.Pentru centrele de comună, schițele de sistematizare vor stabili dotările social-culturale necesare locuitorilor din toate satele componente, iar în celelalte sate se vor prevedea numai acele dotări, legate de satisfacerea nevoilor curente ale populației.In centrul civic al centrelor de comună se vor amplasa dotările sociale și culturale — sediul politico-administrativ, unități culturale, de învăță- mînt și ocrotirea sănătății, de 

ansambluri de locuit compacte. cu gruparea dotărilor social-culturale. a' spațiilor plantate și de agrement și a te- renurilog de joc și sport. De asemenea, se vor realiza și unele ansambluri de locuit a- vînd clădiri cu 3—5 niveluri, amenajîndu-Se curți pentru fiecare clădire. în Vederea unei mai bunt' gospodăriri a terenurilor aferente.ART. 9. Construcțiile de locuințe se vor realiza cu precădere începînd din centrul localităților către zonele marginale, asigurînd realizarea de ansambluri cu densități sporite, creîndu-se în acest fel condiții pentru restrîngerea în continuare a perimetrelor construibile. In același timp, în scopul obținerii unei densități optime, comitetele executive ale consiliilor populare vor lua măsuri pentru amplasarea de locuințe și în, ansamblurile realizate.ART. 10. Locuințele ce se realizează din fondurile statului sau din fondurile populației cu sprijinul statului în credite și execuție se vor construi în conformitate cu reglementările în. vigoare pentru astfel de locuințe, pe bază de proiecte tip, directive și re folosi bile.Locuințele ce se realizează în regie de către populație se vor construi cu respectarea regimului de aliniere și de înălțime în condițiile stabilite de comitetele executive ale consiliilor populare prin autorizațiile de construcții.Comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București sint obligate să elaboreze și să pună la dispoziția cetățenilor care-și construiesc locuințe, proiecte tip intr-o gamă variată și in soluții eficiente, care să utilizeze materiale locale, existente, ieftine, astfel ca cetățenii să poată alege proiectele cele mai convenabile.ART. 11. Amplasarea dotărilor social-culturale și echiparea cu lucrări tehnico-edilitare și rețele de circulație se va face pe baza schițelor și detaliilor de sistematizare sau a studiilor de amplasament, iar la dimensionarea lor se va ține seama de nevoile industriei și populației din localitatea respectivă și din localitățile învecinate.Principalele instalații tehnico-edilitare se vor realiza pe trasee comune, în galerii unice subterane, vizitabile. amplasate pe arterele magistrale, adoptîndu-se soluții cît mai economice și eficiente.ART. 12. Gospodăriile situate în afara perimetrelor construibile ale municipiilor și o- rașelor se vor muta treptat în perimetrul construibil al a- cestor localități.Cetățenii ale căror locuințe au fost executate cu respectarea prevederilor legale vor beneficia, la mutarea gospodăriei, de ajutoare materiale din partea statului, potrivit legii.Proprietarii terenurilor devenite libere în urma mutării gospodăriei lor în perimetrul construibil al municipiilor sau orașelor își păstrează dreptul de proprietate asupra acestor terenuri. în cazul în care terenurile pe care se aflau gospodăriile strămutate erau a- fribuite în folosință, acestea vor fi preluate de organul sau organizația în a cărui proprietate -au administrare se află.

Se va avea în vedere ca dotările care au funcțiuni înrudite să fie grupate intr-o singură clădire sau intr-un număr restrîns de clădiri, cu mai multe niveluri, cu aspect reprezentativ; astfel, cele cu funcțiuni politico-administrative și economice să fie grupate pe cît posibil într-o singură clădire, urmărindu-se ca în asemenea clădiri să se asigure și locuințe pentru unu dintre salariații unităților respective.Sistematizarea localităților rurale trebuie să contribuie la ridicarea economică. socială și culturală a satelor, la îmbunătățirea generală a condițiilor de trai ale țărănimii, la apropierea treptată a vieții satelor de aceea a orașelor.ART. 14. In cadrul acțiunii de sistematizare se va urmări gruparea gospodăriilor și locuitorilor din satele mici și dispersate, in satele care au perspectivă de dezvoltare și care vor fi stabilite prin lege și aprobate o dată cu perimetrele construibile. Propunerile pentru delimitarea perimetrelor construibile se vor face cu consultarea largă a cetățenilor din localitățile respective. In satele mici și dispersate ce se vor stabili o dată cu aprobarea prin lege t perimetrelor construibile ale localităților, se interzice să se construiască clădiri noi.Comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, vor stabili programe pe termen Lung pentru mutapaa 

treptată a gospodăriilor din satele în care este interzis să se mai construiască clădiri noi, precum și a celor rămase în afara perimetrelor construibile a satelor cu perspectivă de dezvoltare.Această acțiune va fi sprijinită de comitetele executive ale consiliilor populare prin atribuirea de terenuri și acordarea de ajutoare materiale din partea statului, potrivit legii.In termen de un an, sau în cazuri justificate în cel mult doi ani, de la mutarea gospodăriei. cetățenii au obligația să redea producției agricole, cu sprijinul comitetelor executive ale consiliilor populare și al unităților agricole socialiste, terenurile pe care s-a a- flat vechea gospodărie.ART. 15. Prin sistematizare se va urmări ca localitățile cu cele mai bune condiții de dezvoltare să fie transformate, în următorii 15—20 de ani. în centre economice și sociale cu caracter urban. La stabilirea acestora se va ține seama de resursele materiale și umane, poziția față de localitățile din zona.de influență și accesul la căile de comunicație, precum și de situația fondului construit existent. Localitățile care vor deveni centre economice și sociale cu caracter urban, se aprobă prin lege.Prin schițele de sistematizare a acestor localități, se vor stabili zonele funcționale specifice profilului economic social prevăzut în perspectivă, precum și dotările social-culturale necesare, în funcție de mărimea localității și de numărul locuitorilor din satele situate în zona lor de influență și în corelare cu rețeaua generală de localități.ART. 16. In centrele de comună și îndeosebi în centrele economice și sociale cu caracter urban, ministerele, celelalte organe centrale și comitetele executive ale consiliilor populare, vor amplasa obiective industriale și industrial- agrare. secții ale unor întreprinderi industriale din orașele apropiate, unități ale industriei locale. cooperației meșteșugărești și de consum, ale cooperativelor agricole de producție, asociațiilor interco- operatiste. întreprinderilor a- gricole de stat, stațiunilor pentru mecanizarea agriculturii, precum și alte unități economice, care să asigure valorificarea resurselor materiale și umane locale.Construcțiile agrozootehnice ale cooperativelor agricole de producție, întreprinderilor a- gricole de stat și stațiunilor pentru mecanizarea agriculturii se vor realiza pe suprafețe cît mai restrinse de teren, respectîndu-se cu strictețe normele de ocupare a solului stabilite pentru ăstfel de construcțiiART. 17. Clădirile de locuit se vor amplasa cu precădere începînd din centrul civic către zonele marginale. în vederea realizării unei structuri compacte a localităților, prin utilizarea intensivă a terenurilor din perimetrul construibil. creîndu-se astfel posibilitatea pentru introducerea în condiții eficiente a alimentării cu apă. a energiei electrice și a canalizării. Se vor lua măsuri ca membrilor cooperativelor agricole de producție să li se atribuie lot în folosință, conform statutului, în afara perimetrului construibil al localităților.Loturile necesare pentru construirea de locuințe și a- nexe gospodărești vor fi în suprafață de 150—200 mp a- vînd de regulă un front la stradă de maximum 12 m.în vederea construirii de locuințe și anexe pentru gospodăriile țărănești comitetele executive ale consiliilor populare comunale vor putea atribui în folosință cetățenilor loturi din terenurile proprietate de stat aflate în administrarea comunelor.Suprafața de teren de 150— 200 mp poate fi atribuită și cetățenilor ce își construiesc
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de sistematizareART. 23. Schițele de sistematizare ale municipiilor, precum și ale orașelor reședință de județ, se avizează de comisiile loeale de sistematizare și de Comisia guvernamentală de sistematizare, iar după dez, baterea și îhsușirea lor de către consiliile populare județene și al municipiului București, se aprobă de către Consiliul de Stat.Schițele de sistematizare pentru celelalte orașe, precum și pentru viitoarele centre 9- conomice și sociale cu caracter urban se avizează de comisiile locale de sistematizare și de Comisia guvernamentală de sistematizare, iar după dezbaterea și însușirea lor de către consiliile populare județene se aprobă de către Consiliul cie Miniștri.Schițele de sistematizare pentru centrele de comună, precum și pentru celelalte sg- te șe avizează d« comisiile locale de sistematizare și șă 

locuințe în clădiri cu mai multe niveluri.Pentru a veni în sprijinul cadrelor de specialiști și al celorlalte persoane încadrate în unități socialiste, comitetele executive ale consiliilor populare comunale vor putea să atribuie acestora, in scopul construirii de locuințe și organizarea de gospodării, teren în suprafață de 150—200 mp.Suprafața din terenul atribuit rămasă după construirea locuinței este la dispoziția cetățenilor și va fi folosită pentru nevoile gospodărești și pentru amenajarea de grădini.Dreptul de folosință a terenurilor atribuite se acordă pe durata existenței construcției, cu plata taxei de folosință stabilită pentru terenurile destinate construcției de locuințe potrivit Legii nr. 4/1973.ART. 18. Prin sistematizare se va urmări ea noile construcții de locuințe să aibă de regulă două niveluri. Clădirile ce se construiesc în centru civic vor avea cel puțin două niveluri.Pentru toate satele care au perspectivă de dezvoltare, în zona de locuit, pe teritoriul care cuprinde loturile- de casă și anexele gospodărești, precum Și străzile de acces la locuințe. se va asigura o densi- , tate de 1 500 mp suprafață utilă la hectar.ART. 19. Locuințele ce se realizează în localitățile rurale din fondurile statului și din fondurile populației cu sprijinul statului în credite și execuție se vor construi pe bază de proiecte tip, directive sau refolosibile și vor avea cei puțin două niveluri.Pentru a veni în sprijinul celor care își construiesc locuințe proprietate personală, în regie, comitetele executive ale consiliilor populare sînt obligate să pună la dispoziția cetățenilor proiecte tip, întocmite cu consultarea prealabilă a populației, din care cei interesați să poată alege proiectul cel mai convenabil. Aceste proiecte se vor elabora într-o gamă variată. care să țină- seama de specificul local și de tradiție și care să folosească materiale loeale existente, ieftine.ART. 20. Prin sistematizare s» va urmări soluționarea cît mai eficientă a alimentării eu apă. a canalizării, începînd cu zona centrală, precum și rezolvarea circulației și transportului în condițiile specifice localităților rurale...............Pentru străz^-în afara celor' ce au traseul® pe drumuri!» naționale, saiu. județene,- se vor prevedea de regulă 7 m lățime carosabilă, șanțuri sau rigole și trotuare de maximum 1,5 m lățime.ART. 21.. Amplasarea clădirilor de orice fel se va face pe baza autorizațiilor de construcție prin care se vor stabili condițiile de aliniere și regimul de construcție specific localității și zonei respective. ținîndu-se seama de prevederile schițelor sau detaliilor de sistematizare.ART. 22. Cooperativele a- gricole de producție, celelalte organizații cooperatiste. întreprinderile pentru mecanizarea agriculturii și întreprinderile agricole de stat, celelalte unități socialiste vor contribui cu mijloace financiare și materiale la realizarea unor obiective sociale, culturale sau edilitare.Contribuția cetățenilor în bani și muncă, ce se efectuează în localitățile rurale, va fi orientată cu precădere spre acele lucrări care sînt prevăzute în cadrul sistematizării localităților.Comitetele executive ale consiliilor populare vor coordona folosirea în comun a tu- kiror resurselor materiale și financiare în scopul realizării obiectivelor de interes obștesc. prevăzute în schițele sau detaliile de sistematizare, in scopul îmbunătățirii condițiilor de viață a întregii populații.

aprobă de către consiliile populare județene și al municipiului București.Detaliile de sistematizare și studiile de amplasament se avizează și se aprobă conform prevederilor din anexă, care face parte integrantă din prezenta lege.ART. 24. Organul central care răspunde de înfăptuirea u- nitară a politicii partidului și statului, în domeniul sistematizării, împreună cu comitetele . executive ale consiliilor populare asigură desfășurarea activității de sistematizare în conformitate cu prevederile legii, întreprinde acțiuni în scopul dezvoltării armonioase a localităților și folosirea e- ficientă a terenurilor din cadrul perimetrelor construibile și din afara acestora. In acest scop colaborează cu ministere, celelalte orggne centrale și informează periodic Consiliul dț J^iniștri asupra modului 

cum se desfășoară activitatea de sistematizare, propune măsuri pentru continua sa perfecționare și inițiază acte normative în legătură cu a- ceastă activitate.ART. 25. Se înființează Comisia guvernamentală de sistematizare, ca organ al Consiliului de Miniștri, avînd sarcina de a pregăti Programul național .de’sistematizare a teritoriului și localităților urbane și rurale, de a urmări modul de aplicare a acestuia, de a orienta soluționarea unor probleme de importanță deosebită în domeniul sistematizării și de a îndruma și analiza activitatea comisiilor locale de sistematizare.Comisia guvernamentală de sistematizare are un președinte, vicepreședinți și un secretar. Președintele Comisiei guvernamentale de sistematizare se numește prin decret al Consiliului de Stat. Vicepreședinții și secretarul se numesc prin hotărîre a Consiliului de Miniștri.Componența și atribuțiile Comisiei guvernamentale de sistematizare se aprobă de Consiliul de Miniștri.ART. 26. Consiliile populare înfăptuiesc pe plan local politica partidului și statului în domeniul sistematizării.Pe lîngă comitetele executive ale consiliilor populare județene, municipale, orășenești și . comunale, funcționează comisii locale de sistematizare, avînd sarcina de a analiza și aviza studiile și proiectele de sistematizare elaborate pentru teritoriul respectiv de a urmări aplicarea pe plan local a dispozițiilor legale în dome
Capitolul V

Dispoziții finaleART. 28. Programul național de sistematizare a teritoriului' și a localităților urbane și rurale va stabili măsurile concrete menite să asigure traducerea în viață a prevederilor din Directivele Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român din iulie 1972 și din prezenta lege.ART. 29. Comitetele executive ale consiliilor populare sînt obligate să aplice întocmai prevederile documentațiilor de Sistematizare aprobate și să asigure respectarea acestora de către toate organizațiile socialiste, alte persoane juridice, precum și de către cetățeni.'Lucrările de construcții și instalații, precum și demolarea sau desființarea parțială sau totală a acestora, se vor executa cu autorizația prealabilă eliberată — potrivit legii — de comitetele executive ale consiliilor populare, cu respectarea normelor și documentațiilor de sistematizare.Construcțiile și instalațiile realizate cu încălcarea documentațiilor de sistematizare, fără autorizație sau fără . respectarea acesteia, vor putea fi demolate sau desființate pe cheltuiala celor vinovați. Pentru construcțiile ce se vor realiza în afara perimetrelor construibile se va dispune în toate cazurile, demolarea.înstrăinările sau împărțelile terenurilor cu sau fără construcții, se pot face numai cu autorizația prealabilă eliberată — potrivit legii — de comitetele executive ale consiliilor populare, pe baza normelor și documentațiilor de sistematizare.ART. 30. Terenurile situate în interiorul perimetrelor construibile ale localităților urbane și rurale sînt supuse regulilor de sistematizare, indiferent de natura proprietății sau a folosinței.Atribuirea de terenuri, inclusiv de către cooperativele agricole de producție, pentru construcția de locuințe, se va face potrivit prevederilor și ordinii stabilite prin schițele și detaliile de sistematizare.In vederea executării oricăror construcții sau lucrări prevăzute prin schițele sau detaliile de sistematizare ale localităților, comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București sînt autorizate. în conformitate cu prevederile legii, să facă schimburi de terenuri proprietate de stat, a- flate în administrarea unităților administrativ-teritoriale, cu terenuri proprietatea organizațiilor cooperatiste, a altor organizații obștești sau a persoanelor fiziceTerenurile care fac obiectul schimbului se evaluează pe baza normelor legale referitoare la evaluarea bunurilor expropiate : în măsura în care din evaluarea terenurilor rezultă o diferență de valoare, aceasta se va plăti în bani.în cazurile cînd terenurile ce urmează a fî schimbate au fost date ca lot în folosința membrilor cooperatori, cooperativele agricole de producție le vor atribui acestora alte terenuri în afara perimetrului construibil.ART. 31. Terenurile cu sau fără construcții aflate în proprietatea sau folosința persoanelor fizice. a organizațiilor cooperatiste sau a altor organizații obștești, situate în perimetrul construibil al localităților, vor putea fi expropriate cu plata despăgubirilor legale sau preluate de la cei

niul sistematizării, a prevederilor Programului național de sistematizare a teritoriului și localităților urbane și rurale, precum și respectarea disciplinei în activitatea de sistematizare.Comisiile de sistematizare județene și a municipiului București îndeplinesc și atribuțiile Consiliului tehnico-eco- nomic în domeniul sistematizării și sînt formate din reprezentanți ai unor organe și organizații economice, social- culturale și obștești, din specialiști și reprezentanți ai cetățenilor.Organizarea și modul de funcționare a comisiilor locale de sistematizare se stabilesc prin .hotărîre a Consiliului de Miniștri.ART. 27. Pe lîngă comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București funcționează direcții de sistematizare, arhitectură și control, ca organe locale de specialitate ale administrației de stat subordonate comitetelor executive ale consiliilor populare respective și Comitetului pentru Problemele Consiliilor populare.Pe măsura dezvoltării localităților rurale, a sporirii volumului de construcții de locuințe, de dotări și unități economice, se vor asigura spe-pentru comune,controlului sistematizării construcțiilor,Șicialiști în scopul respectării disciplinei în domeniul arhitecturii și precum și al sprijinirii cetățenilor, din punct de vedere tehnic, la amplasarea și executarea locuințelor și anexelor gospodărești.

care le au în folosință integral sau parțial, în scopul executări; unor lucrări de interes obștesc, precum și pentru Crearea de parcele care să file a- tribuite de comitetele executive ale consiliilor poptțlare comunale în folosința cetățenilor în vederea construirii de locuințe, potrivit schitelor sau detaliilor de sistematizare. ART. 32. Cetățenii au datoria de a cultiva integri și intensiv toate terenurile pe care le au în proprietate sau folosință, atît în interiorul, cit și în exteriorul perimdtre- ior construibileART. 33. Comitetele executive ale consiliilor populare, vor lua măsuri de asigurare a bazei topografice necesare activității de sistematizare, vor organiza și vor ține la zi Evidența lucrărilor supraterane și subterane, din cadrul perimetrului localităților.în acest scop, ministerele celelalte organe centrale și locale, precum și unitățile lor subordonate vor asigura transmiterea datelor necesare.ART. 34. Pentru realizarea Programului național de sistematizare a teritoriului și localităților urbane și rurale se vor prevedea în planurile cincinale și anuale de dezvoltare economică și socială a țării mijloacele materiale și financiare necesare.ART. 35. Comitetele executive ale consiliilor populare pot organiza concursuri în vederea elaborării studiilor și proiectelor de sistematizare, pentru ansambluri urbanistice, centre și piețe importante ale orașelor, noduri de circulație, ansambluri în care există monumente istorice și de artă, complexe turistice, ansambluri de locuințe și altele. La stabilirea rezultatelor concursu- ,vor ,f‘ antrenați specialiști din diferite domenii, precum și reprezentanți ai oamenilor muncii.ART. 36. Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea penală, contravențională. civilă, materiala sau disciplinară, după caz.Pentru contravențiile săvîr- șite în domeniul sistematizării și la disciplina în construcții de către persoane fizice vor putea fi aplicate sancțiuni cu amenda de la 1 000 lei pînă la 10 000 lei, iar pentru cele savirșue de către persoane Juridice se pot aplica sancțiuni cu amendă de la 3 000 lei pmă la 30 000 Iei, după cum urmează :executarea de construcții în afara perimetrelor construibile fara aprobările legale sau m cadrul perimetrului dar fara autorizație — 10 000 lei respectiv 30 000 lei ; ’— eliberarea de autorizații de construcție fără respectarea Rnnne,i -de sistematizare — 8 000 lei. respectiv 30 000 lei • nerespectarea prevederilor autorizațiilor de construcție de la 1 000 lei la 8 000 lei respectiv de la 3 000 la 30 000 d/™" h?tărîrc a Consiliului de Miniștri se vor stabili și alte contravenții și sancțiuni prezenta lege, precum si modul de aplicare. ȘPrevedriie art. 25 alin. 1 și -b din Legea nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor nu se aplică in cazul .contravențiilor săvîr- Șite în domeniul sistematizării ?1 în construcții.RT. 37. Prezenta lege intră m vigoare la 30 zile de la data publicării.ART. 38. Orice dispoziții contrare prezentei legi se abrogă.
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La începutul acestui semestru universitar, studenții anului III ingineri de la facultatea de mine au lansat o chemare la întrecere către toți anii de studii din institut în domeniul muncii patriotice. Acțiunea, dedicată evenimentelor politice majore ale acestui an viza crearea unei punți trainice între condiția .de student și munca productivă cu multiple valențe e- ducative. Desigur, răspunsurile la chemare n-au întîrzi- at să vină.■In săptămîna care a trecut, componenții anului III ingineri au dovedit încă o- dată maturitatea și dorința de a justifica prin fapte chemarea lansată. Vineri, subteranul exploatării miniere Dîlja a primit 21 de studenți. Această zi de muncă patriotică- în subteran a ci-
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Lecție vie 
despre muncă
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZzmentat și mai mult convingerea studenților că munca concretă, producția în general, trebuie să fie tot mai a- proape de preocupările lor, ca viitori ingineri. I-am regăsit pe studenți vineri dimineața printre fruntași ai Dîljei, cultat relatînd cu motivul prezenței Mulți au rămas dar studenții au această acțiune un se poate de firesc.Printre cei care turat muncii pline gație a minerilor se află Tibi Ghilea, Eugen Cozma, Ci- prian Mîndreanu. Ion Mun- teanu, Cornel Farcaș, Emeric Kadar. Victor Nicodinescu, Octavian Herbei, Traian Faur, Nicolae Cristea, Aurel Buteală, Gavril Horvat.Sectoarele II și III de la mina Dîlja au constituit cadrul cel mai adecvat pentru adevărate lecții despre muncă, despre sensul major al responsabilității, lecții ținute în ritmul trepidant al abatajelor. S-a lucrat la a- provizionarea cu materiale în cîteva abataje frontale și în abataje cameră, la descongestionarea acestora prin încărcarea cărbunelui după pușcare. Eforturi susținute au depus și studenții: Sorin Bătăiosu, ion Bobocel. Ion Filimon, Tiberiu Trolea, Ion Trosan, Nicolae Turdeanu și alții.I-am văzut la ieșirea din mină, ziua aceea însemnând pentru ei mai mult decît un simbol, ea a oferit concretizarea unor principii care își fac tot mai mult loc în în- vățămîntul superior minier privind realizarea legăturii trainice intre învățământ și munca creatoare. Amfiteatrele subteranului oferă studenților din Valea Jiului posibilități deosebite în acest sens, contribuind la continua perfecționare a procesului de formare a viitorilor specialiști ai industriei miniere.

minerii , i-am as- modestie lor acolo, surprinși, considerat i lucru cits-au ală- de abne-

Ion Gif DEAC student
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Sesiunea de comunicări
științifice

(Urmare din pag. 1)

ses i-cercetări științifice
— „Dispozitivul pentru scoaterea vagonetelor cu o- sii rupte din subteran" s-a născut, ca să spun așa, în urma unei vizite de studiu la mina Paroșeni. Am văzut multe vagonete neutilizate și despre care ni s-a spus că nu mai pot fi folosite din cauza rupturii osiilor. Ne-a urmărit ideea și am realizat acest dispozitiv, conceput în ■două variante. El poate fi montat de un muncitor, chiar la locul de muncă, in numai 4 minute. Și tot a- tunci s-a ivit și ideea unei alte cercetări — pentru o macara câre să ridice greutăți pînă la 1 000 kg ce va putea fi utilizată în încărcarea și descărcarea vagonetelor de mină.Primul dispozitiv, experimentat, a corespuns cerințelor, după cum am aflat din adresa nr. 3 011 din 9 aprilie a.c., a E.M. Vulcan.Alți studenți, cu activitate de cercetare de-a lungul mai multor ani, n-au prezentat acum comunicările, dar elaborează teme pentru alte manifestări similare. Este cazul lui Mihai Gligor împreună cu colegii lui — Constantin Predoiu. Cornel Ticula și Traian Țic din anul IV mine, care efectuează cercetări de grup. La sesiunea jubiliară din toamnă li s-a atribuit premiul I, participînd și la conferința națională a cercurilor științifice studențești. După practica efectuată de curînd la mina Livezeni și-au sistematizat concluziile care vor fi folosite în proiectele de diplomă. Cercetarea de grup și elaborarea inter-

disciplinară, cum ne spunea și Cristina Knebel din anul IV mine, e tot mai frecventă datorită posibilităților studiere a producției în tă complexitatea lor.Ce înseamnă această tine de studențești, dedicată celei de a XXX-a aniversări a Eliberării patriei și Congresului al XI-lea al P.C.R., pentru pregătirea profesională 'a viitorilor ingineri ? Ne-a răspuns prof. dr. ing. Nicolae Lețu, decan al Facultății de exploatări miniere.— O particularitate a actualei sesiuni științifice, care ilustrează integrarea învăță- mîntului superior minier cu cercetarea și producția, este proporția ridicată a celor care studiază. încearcă să dea soluții problemelor concrete, deosebit de actuale pențru industria carboniferă din Valea Jiului și celelalte t bazine miniere din țară. I Multe lucrări sînt remarca- ' bile, de exemplu ale studenților Hodor Zianu (anul III subingineri) și Vasile Gai- ducov (anul V ingineri) care au studiat aspecte tehnologice la E.M. Dîlja. O altă particularitate este caracterul de studiu profund și îndelungat, folosirea perioadelor de practică pentru muncă,' dar și pentru a observa a- cele elemente asupra caro- ■ ra trebuie să intervină pentru a contribui la perfecționarea tehnologiilor de muncă.Sesiunea de comunicări științifice s-a încheiat ieri. Dar activitatea de cercetare, preocupările de studiu aplicat, concret a continuă și se diversificăstudenților

Studenții anului IV electro în timpul unei ore de laborator la disciplina „Electrificări — automatizări".Mitică M1TUCA
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CHEI" ale creșterii productivității muncii

Pentru Gheorghe Mate- n, din Petrila, fără ocupație, drumul pe care este obligat să-1 facă acum va fi al... optulea din viața sa, cifră echivalentă cu tot a- tîtea infracțiuni de diverse genuri. De abia ieșit din penitenciar — unde ispășise ultima pedeapsă de 1 an și 8 luni pentru furt de... porumbei (!) _ G. M., învirstă de 46 de ani, și-a reluat din nou „activitatea11 de parazit, corelată cu cea infracțională. In 28 ianuarie a.c., aflîndu-se în bufetul „Zori de zi“ din Petroșani, insistă față de un consumator (M. P.) ca acesta să meargă cu el acasă, •. .a pre- „prima’ntîi11, mări-pe rămînă
(Urmare din pag. 1) la orizontul XVI, am avut rezultate slabe. Am fost mutați apoi la orizontul intermediar. Atunci am propus să fie numiți șefi de schimb Ni- colae Kiss și Miron Spiridon, doi tineri de nădejde. Au trecut opt luni, și, deși condițiile de la „intermediar" sînt mai dificile, am reușit să ne realizăm ritmic sarcinile de plan.2. Atunci cînd aprovizionarea este bună, și lucrul la front va fi spornic. încă din primele ore ale schimbului, mă ocup personal de procurarea materialelor, de apropie- la cîțiva metri de toată fi rea-șef de trepte a, sec-este o- în anii

Acum

• Ansamblul folcloric studențesc se află în București unde participă cu spectacolul recent premiat „Popel- nicul" la o reprezentație de gală oferită de laureații Festivalului Național al Artei Studențești.© Brigada artistică de a- gitație. împreună cu formația vocal-instrumentală Dia-

mantele negre, reprezintă, de asemenea, în aceste zile Institutul de mine pe scena festivalului la București. Se speră în obținerea altor premii sau aprecieri care să se adauge valorosului palmares realizat de artiștii studenți în această primăvară.• După comportarea excelentă la faza zonală univer

sitară a echipele baschet și fotbal vor fi mesagerele sportului studențesc petroșănean in finalele competiției care se va desfășura în săptămîna ce urmează. Deocamdată continuă pregătirile. Poate... nu vor lipsi nici premiile.

„Cupei tineretului", de handbal, volei,

GIIEORGHE DRAGHICES- CU, maistru minier, sectorul V :1. Am constatat o îmbunătățire evidentă a activității sectorului în cursul ultimelor luni. De la lună la lună,’abatajele au început să „meargă" mai bine, oamenii au prins curaj și rezultatele nu au întârziat să se vadă. Activitatea de care răspund — aprovizionarea locurilor de muncă — s-a îmbunătățit simțitor pentru că materialele ne-au fost trimise în sector cu mai multă operativitate, conform comenzilor făcute.2. Normele de muncă sînt realizabile și în funcție de felul cum se organizează munca. La începutul anului brigăzile nu își puteau realiza norma pentru că lungimea panourilor de „figuri" era prea mare, iar aprovizionarea defectuoasă. A- poi s-au adoptat o serie de măsuri bune — s-a acordat o atenție mai .mare întreținerii lucrărilor, s-au organizat mai bine transportul și aprovizionarea, s-a trecut la modificarea schemei de pregătire a stratului 13 etc.situația este cu totul alta. Deci aprovizionarea, și nu condițiile — favorabile sau nefavorabile — invocate de unii, determină posibilitățile de înde- pli nire a normelor.ALEXANDRU PETRESCU, miner șef de brigadă, sectorul II :1. Am preluat de două luni o brigadă slabă. Locul de muncă nu este tocmai bun : a- batajul cameră 6 vest, plasat tocmai la limita blocului, are numeroase schimbări de direcție și o aripă lungă de peste 70 de metri. îh aceste condiții și cu aceeași oameni' am reușit să obținem productivități foarte bune și să ne plasăm printre fruntașii sectorului.2. Realizarea normelor este influențată în mare măsură de aprovizionarea locurilor de muncă. Atunci cînd avem lemn și goale nu ne temem că am putea rămîne sub plan. Pentru a avea, însă, tot ce ne trebuie, este necesar ca atît Ia locul de muncă, cît și pe sector — unde există o serie de greutăți legate de transportul pe puțul 13 — fiecare salariat să se dovedească un cît mai bun gospodar.EFTIMIE MESZAROS, miner șef de brigadă, sectorul V:1. Lucrez la pregătiri. In primele 6 luni după ce am preluat brigada Și am lucrat

Statornicia

generează succese
(Urmare din pag. 1)

sin.tem specializați pe opera
țiuni, Dacă noi, cei din schim
bul de răpire nu am terminat 
operațiunea la timp, rămînem 
în continuare pină terminăm". 
„Asta nu pentru că ei nu s-ar 
pricepe, dar mai bine decit 
noi care o facem de ani de 
zile, nu o pot face. Și pe ur
mă, era de datoria noastră. 
Ei au altă sarcină'1.

Frazele se încrucișează, re
plicile zboară de la unul la 
altul. Au uitat aproape cu 
toții de prezența reporterului, 
îți este teamă să intervii, să nu 
strici cu o întrebare dialogul 
ce s-a închegat. Timiditatea 
lor de la început, a fost trans
misă, fără voie, reporterului.

„Dacă ne preocupăm de 
noii angajați ? Noi avem în 
schimbul nostru doar 4. Sînt 
angajați de anul trecut. Pe 
celelalte schimburi sînt mai 
mulți. Dacă ne purtam aspru 
su ei îi pierdeam pînă acum“. 
„De fiecare tînăr, nou anga
jat are grijă un vîrstnic, un 
miner cu experiență. Doar de 
la noi a pornit inițiativa și 
tocmai noi să n-o respectăm ?“ 
„Trebuie să ne pregătim 
schimbul de miine. Și pe noi 
ne-au pregătit alții'1. „Noi nu-i 
mai trimitem după «cheia de 
pilugă» cum ne trimitea cite 
un glumeț pe noi11.

La gîndul „cheii de pilugă" 
fețele aspre se luminează de 
un zîmbet. S-au dus vremuri
le cînd noii angajați etpu fo
losiți la muncile cele mai gre
le și trebuiau să care pînă la- 
locul de muncă securea mi
nerului, suplimentul și budîn-

cu apă. Azi, stabilizarea 
pregătirea noilor angajați 

constituie o grijă permanentă 
a fiecărui salariat, de la mi
ner pină la șeful de sector și 
director.

Despre preocuparea organi
zației de partid din cadrul 
sectorului, pentru stabilizarea 
noilor angajați, tovarășul Ale- 
xe Furdui, secretarul comitetu
lui de partid ne spunea : „Fie
care șef de schimb are sarci
na să informeze în adunarea 
generală despre stadiul pre
gătirii noilor angajați. La ni
velul comitetului de partid și 
conducerii sectorului urmărim, 
in cadrul inițiativei lansate de 
loan Sălăjean, activitatea a 
50 de noi angajați. Un fel de 
studiu, deși termenul este un 
pic cam pretențios. Le urmă
rim activitatea nu numai în 
cadrul formațiilor de lucru, ci 
și în afara exploatării. Avînd 
o evidență a acestor activități 
putem acționa acolo unde lu
crurile nu merg așa cum tre
buie. Ne preocupă intens sta
bilizarea acestor tineri și, bi
neînțeles, calificarea lor, cu 
toate că în ceea ce privește 
structura de calificare stăm 
bine. La frontale lucrăm a- 
proape numai cu mineri. Dar 
omul mai îmbătrînește, iese la 
oensie, cineva trebuie să-i 
locul.

Datoria noastră, a celor 
azi, este să-i pregătim pe 
de mîine și nu oricum. Trebuie 
să-i pregătim temeinic11.

Este, într-adevăr, o datorie 
de mare răspundere căreia, în 
cadrul colectivului acestui sec
tor i se acordă atenția pe mă
sura răspunderii ei.

ca 
și

ia

de 
cei

unor lucrări. Aș da, ca exemplu, la pregătirea stratului 13, înlocuirea galeriilor diagonale cu contrasuitori săpați din direcționala de pe stratul 12. Nu același lucru îl pot spune despre monoraiul realizat în galeria de bază de la orizontul XVI ; făcut în pripă. Nu a avut nici întins și a donat, suportă A ? măcar cablul bine fost repede aban- costat bani, cine-i
★cele relatate se des-rea lor front, după aceea am siguranța că ciclul va lizat.TITU VLAD, miner brigadă, abatajul cu răsturnate, stratul 12 torul V:1. Brigada noastră mogenă și la fel catrecuți, am încheiat ultima lună cu rezultate bune. Producția și productivitatea ar fi și mai bune dacă plasarea ar fi mai numeroasă, în funcție de lungimea frontului.2. Și eu sînt de părere că aprovizionarea și organizarea locului de muncă hotărăsc, a- lături de priceperea oamenilor, felul în care vor fi îndeplinite normele. Vreau să mai spun că munca noastră, a minerilor. poate fi mult ușurată prin pregătirea cit mai bună a stratului, prin mecanizarea

Din prind o serie de idei comune. Activitatea atît la sectorul V cît și la brigăzile menționate a cunoscut în ultimele luni o evoluție ascendentă. La baza acestui reviriment a stat, așa cum este și firesc, îmbunătățirea organizării activității de producție. In ansamblul factorilor care concură direct la creșterea productivității muncii un loc deosebit de important îl ocupă aprovizionarea locurilor de muncă. Asigurarea tuturor materialelor cesare înseamnă rea utilizării fondului timp, crearea condițiilor realizare a unor viteze sporite de avansare. La mina Petrila. în cadrul sectorului V îndeosebi, confruntat la începutul anului cu probleme tehnice deosebite, aprovizionarea s-a îmbunătățit simțitor. Este o îmbunătățire rea-

ne- îmbunătăți- de de

lizată în aceleași condiții de dotare, dar printr-un plus de gîndire tehnică, printr-o mobilizare corespunzătoare a colectivului.Totuși, aceste îmbunătățiri nu trebuie considerate decît un prim pas. Exemplul instalației de transport cu mono- rai, care a devenit inutilizabilă la scurt timp după punerea în funcțiune, ca să-1 cităm numai pe acesta, denotă că mai sint importante rezerve în direcția creării tuturor condițiilor pentru ca brigăzile de mineri să-și poată îndeplini și depăși normele de producție. Practica a arătat că acest tip de transport poate contribui eficient la îmbunătățirea activității de aprovizionare și, de aceea, este necesar ca și în cadrul minei Petrila el să-și găsească o extindere mai largă. Creșterea productivității muncii la Petrila arată că nivelul la care se va situa acest important indicator economic nu este determinat numai de condițiile de zăcămînt, ci și de gradul de mobilizare, de participarea efectivă a întregului colectiv la acțiunea de creare a tuturor condițiilor tehnico-organizatorice care să permită ca munca de la fronturile de lucru să se desfășoare în condiții de maximă rodnicie.

promițîndu-i că-i va zenta o fatăcare-i pregătită de.........tiș. După ce-1 convinge oaspetele său săDește noapte la el, Gh. Ma- teșan văzînd că M. P. a a- dormit, îi ușurează buzunarele de o substanțială su- njă de bani. Așa își încheie activitatea unii „pețitori".
Neomenie...Matei Luca, în vîrstă de de. an* d*n Uricani, și-a părăsit mai de mult timp cei patru copii ai săi, lăsîn- du-i fără nici un sprijin material și moral. Abandonul familial, acest act josnic și lipsit de cele.mai e- lementare simțăminte umane l-a făcut pe M. L. să compară în fața instanței, care l-a condamnat la un an închisoare.

Ing. Bujor BOGDAN

I

Eficiența
(Urmare din pag. 1) un lo- cuprin- diferitedebutat,

sindicale au întreprins control simultan în toate calitățile municipiului zînd 268 unități din domenii de activitate.Primul trimestru aașadar, cu un bilanț însemnat în activitatea echipelor de control obștesc. Dar, așa cum a reieșit și în cursul analizei efectuate de Biroul executiv al Consiliului municipal al F.U.S., dacă majoritatea echipelor au desfășurat o activitate rodnică, mai sînt și echipe care nu desfășoară o activitate corespunzătoare, neres- pectînd prevederea legală care le. obligă să întreprindă cel puțin un control pe lună în unitățile de care răspund. în această situație se află, bunăoară. echipele din domeniul unităților prestatoare ale co operației, creșe, cămine, gră dinițe, transport în comur.
Verificarea tehnică anuală

a autovehiculelorIntensificarea continuă a traficului rutier, sporirea permanentă a transportului de mărfuri și călători,1 creșterea într-un ritm accentuat a fluxului turismului „motorizat11, implică luarea unor măsuri tot mai eficace pentru asigurarea siguranței circulației rutiere, evitarea accidentelor provocatoare de pagube materiale și dureroase pierderi umane. Una din cerințele însemnate ce se pun în (ața posesorilor de auto sau moto este ca aceste mijloace moderne de transport să fie, permanent, într-o bună stare tehnică. .— Intr-adevăr — ne spunea tov. Mihai Bicskey, șeful atelierului de automecanică a-cooperativei meșteșugărești „U- mirea11 din Petroșani — un automobil mașină piese în culației; tor care minut pină la arcurile de sint în continuu lansaj. de la schimbătorul de viteză cu care, în condițiile circulației prin oraș, se fac sute de cuplaje ale angrenajelor de transmisie, pină la pompele lichidului de frî- nă. aflate in aproape permanentă presiune. Și toate a- cestea „îmbătrinesc11, se uzează, se dereglează cu timpul. De aceea autovehiculele trebuie:r revizuite periodic, controlate, ■ reparate, reglate, pentru a putea fi permanent apte de circulație. Căci, o mașină, un autovehicul cu frîne defecte ori cu sistemul de direcție dereglat este ca... un taur furios (și încă ce puternic !) scăpat liber, pe care nu mai știi cum să-1 oprești !— Măsura necesară, deci ?— Este cea arătată de legiuitor. adică obligativitatea verificării tehnice anuale a auto-

vehiculelor ! Această acțiune trebuie făcută pînă la 1 iunie a anului pentru perioada următoare de un an de circulație rutieră, și se face de ateliere specializate, dotate cu aparatura adecvată de măsură și control.— Maitște pînă atunci. E mult, e puțin acest timp ?— Este un timp scurt I După estimările noastre, avem în municipiu circa 9 000 diferite vehicule auto-moto. Din aces-
este o lună și jumă-

O condiție
a siguranței

controlului obșteschotelurj și cabane, unități sanitare, comerciale și altele *— domenii în activitatea cărora se, .resimte de fapt intervenția echipelor de control.S-a relevat și faptul că u- nele unități au fost scăpate complet de sub control (de exemplu, punctele alimentare din sectoarele forestiere, cabanele etc.1), deoarece echipele din domeniile respective s-au dezorganizat, fără să mai fie completate iar altele sînt inactive din cauza... delăsării.Sint neajunsuri ce denotă că nici comisiile de coordonare a activității acestor echipe nu s-au ocupat suficientîndrumarea și controlul modului în care acestea activitatea cazul, să ceară sprijinul Biroului executiv al Consiliului municipal al F.U.S. pentru activizarea tuturor echipelor.Un deosebit accent s-a pus pe necesitatea sporirii eficienței activității control obștesc în îmbunătățirea activității unităților controlate.sporirea nenților rea mai

deîși desfășoară și, cînd e
echipelor de

al zilelor noastre, o modernă are sute de mișcare în : timpul cir- de la complexul mo- face mii de turații pe circulației

dură, strung, mașini de găurit, polizoare, stații de încărcat a- cumulatoare, două rampe de lucru, truse de scule speciale pentru toate tipurile de mașini, puțind face o gamă largă de reparații și remedieri.— Ce verificări se fac ?— Mecanismul de direcție, jocul volanului, unghiurile roților, frînele de serviciu și de mînă. starea farurilor, a lămpilor și luminilor semnalizatoare, starea caroseriei, a par- brizurilor și ștergătoarelor, claxonul, oglinzile retrovizoare, închizătoarele pentru ușă — într-un cuvînt spus toată gama prescrisă de legislația care prevede verificarea tehnică anuală a autovehiculelor.— Capacitatea de lucru a atelierului ?— Este destul de mare, crăm în două schimburi fel că putem verifica pe circa 20—25 mașini (cam minute pentru o mașină),costul este destul de redus: 16 lei' pentru o motocicletă solo și 19 lei cea cu ataș, 42,25 un autoturism, 65 lei un mion pînă la 5 tone și 85 camionul peste 5 schimb, verificarea ză starea tehnică a cuiului, conform circulației rutiere pe perioada anului următor.— Deci, în concluzie ?— Verificarea tehnică anuală a autovehiculelor este o o- bligație LEGIFERATA și de aceea ea trebuie respectată de toți posesorii de asemenea mijloace de transport. Numai un autovehicul in bună stare tehnică poate avea garanția circulației rutiere fără ' accidente „tehnice11, în condițiile traficului nostru intensiv pe șosele.

Aceasta presupune răspunderii, coinpo- echipelor și organiza- bună a controalelor.Presupune activizarea fiecărei echipe, formarea în cadrul lor a unor subcolective cu

sarcini bine stabilite și delimitarea mai precisă a domeniului de care răspunde fiecare, urmărindu-se ca activitatea de control să fie organizată mai judicios, sistematic, pe baza unor programe.Trebuie depuse stăruințe pentru sporirea răspunderii și a factorilor vizați de anumite nereguli, pentru a răspunde operativ la sesizările echipelor și a soluționa favorabil neregulile semnalate în registrele de control. Sint cazuri cînd lipsesc și registrele iar, alteori, chiar dacă acestea e- xistă, unele conduceri nu "acționează cu răspundere pentru soluționarea însemnărilor critice, Or, în acest caz este necesar să fie atenționați la timpul potrivit.Comisiei municipale de coordonare a echipelor de control obștesc îi revine deci sarcina să ia măsuri urgente pentru eliminarea neajunsurilor de pînă acum. în acest sens este nevoie de o mai bună organizare și îndrumare a a- cestora — Biroul executiv al Consiliului municipal al F.U.S. stabilind sarcini corespunzătoare, menite să determine îmbunătățirea activității echipelor de control obștesc, a tuturor sectoarelor de servire a populației.

Lu- ast- zi 50Iartea, circa jumătate nu au făcut pînă acum verificarea tehnică anuală obligatorie. Ceea ce va face ca în luna mai să se a- jungă la o mare aglomerare datorită „întîrziațîlor11...— Atelierul cooperativei poate face aceste verificări ?—■ Da. sîntem dotați cu cele necesare, și autorizați să executăm respectivele verificări tehnice ale autovehiculelor. Avem în dotație aparate pentru reglarea farurilor și stabilirea unghiului de cădere, de fugă și de conicitate lor, pentru măsurarea nii în pneuri, plan pentru frîna de mînă.tru în scopul măsurării tensiunii între borne, densimetru etc. De asemenea, atelierul este înzestrat cu aparate de su-

al roți- presiu- înclinat voltme-

lei calei Intone.garantea- autovehi- cerințelor

Șt. PUIU

Grijă părintească"Intr-una din serile sfârșitului de martie în jurul o- rei 21, în restaurantul Căprioara" din Petrila și-au făcut apariția două fetițe singure, care au început să se zbenguiască printre mesele consumatorilor ce'se a- flau atunci în local. Desigur faptul că doi copii mici neînsoțiți au intrat la acea oră într-un local de alimentație publică, doar ca să se joace (!) după cum a- veau să spună ele. a atras atenția tuturor. Ele sț numeau Iiiliana și Lenuța Panțea, în vîrstă de 5, respectiv, 3 ani. Murmure fi- re5ti>_ de indignare s-îau a- uzit în local la adresa „grijii" părinților acestor fetițe care, lipsite de supraveghere și-au găsit loc de joacă într-un restaurant.
Pasageră 

prin viață...Iată pe scurt fișa biografică a unei tinere care, datorită modului său dg viață și comportare în societate atrage după sine inserarea ei în acest colț al rubricii. Numele: Lenuța Oprea, vîrsta : 18 ani; profesia — (a se citi ■ fără nici o profesie); ocupația actuală: „parazită"; studii: 7 clase (a opta n-a mai urmat-o fiindcă se plictisise); antecedente: condamnată în 1971 — la vîrsta de 15 ani — la 6 luni închisoare co- recționară pentru vagabondaj și... prostituție. Și astăzi, după ce a fost atenționată de nenumărate ori de către organele de ordine și alți factori cu atribuții și responsabilități în urmărirea și controlul integrării sociale a tinerilor, această tînără continuă să ducă o ' viață nelalocul ei, colindând restaurantele și cafenelele, bătînd străzile orașului în compania unor „pierde-vară" cu plete, pe drumul acesta nu va ajunge prea departe...N. GHERGHIN, judecător Dacian DEXTRIANW
Imperiul nipon, îndepărtat 

și enigmatic, se dezvăluie, 
treptat înțelegerii noastre și 
descoperim cu înaintare incre
dibila bogăție spirituală a Ță
rii Crizantemelor. Această bo- 
găfie spirituală este prezen
tă pretutindeni: în mătasea 
pictată cu rafinament, cu o 
desăvirșită grijă pentru echi
librul dintre spațiul plin și 
gol; in haiku-urile lui Bashâ, 
Issa, Shiki și Buson, haijini 
care în șaptesprezece silabe 
evocă universul; in ramul de 
cireș așezat — după toate ri
gorile ikebanei — în mormîn- 
tui somptuos al unui stră
vechi vas de porțelan, in gră
dina de piatră, aranjată savant în maniera sute-ishi (pie
tre abandonate); în dramele 
teatrului Kabuki, ridicind pa
siunile pină la paroxism; în 
koanurile (parabole) gîfidirii 
Zen și — oricît de paradoxal 
s-ar părea rațiunii europene 
— în judo, această luptă no
bilă, solicitînd nu for/a în 
primul rînd, ci inteligentă.

Nașterii disciplinei sportive 
judo îi este dedicat Ulmul lui 
Kunio Watanabe, un film de
osebit de interesant, unul 
special, cum ar spune decanul 
criticii de film, D. 1. Suchia- 
nu. „Judo" este un film spe
cial deoarece în cadrul po
vestirii despre Shogoro Yano 
și discipolul său, Sanshiro 
Sugata, este vorba nu numai 
de reînnoirea sportului tra
ditional numit jiu-jitsu, ci și 
de implicațiile pe care le 
provoacă apariția judo-ului. 
Intr-un lei, relafia jiu-jits'U-ju
do reprezintă raportul antago
nic dintre tradifie și inovație. 
Raportată la dimensiunile im-

punătoare pe care stima fată 
de tradiție o ocupă in spiri
tualitatea niponă, această re
lație presupune o dramă posi
bilă, una care evoluează de 
la stadiul latent la cel al con
flictului deschis și violent.

Caracteristic pentru aceas
tă complexitate a problemei 
ludo este faptul că marele 
regizor Akira Kurosawa a a-

Carnet 
cinematografic

«JUDO"
peiat în două rînduri la a- 
ceastă temă. Obsesia regizo
rului unor pelicule de antolo
gie cum ar fi „Tronul însîn- 
gerat" (recent vizionat de noi 
în cadrul Telecinematecii), s-a 
concretizat pentru întîia oară 
în 1943, cînd a realizat fii 
mul „Legenda marelui Judo". 
Tentafia temei reapare cu 
două decenii mai tîrziu, cu o- 
cazia filmului „Judo Saga“ 
Pe genericul acestui al doilea 
film, dedicat judo-ului, Kuro
sawa este prezent în ipostază 
de scenarist. Curios, scena
ristul Kurosawa (manifestînd 
virtuți de literat, secondate 
de cunoscuta-i optică de ci
neast, cu nimic mai prejos de
cît cele ale lui Yasunari Ka- 
wabata, (de pildă) este superi
or regizorului „Legendei" 
Faptul este motivabil: „Judo 
Saga" reia tema mai docu
mentat, predominînd un unghi 
de vedere afectiv, dar deose-

bit de atent la metamorfozele 
valorice din conștiința luptă
torilor. Acest unghi de vede
re patronează definitoriu și 
filmul lui Watanabe.

Ac/iunea se petrece la sfîr- 
șitul secolului al XIX-lea. 
Deschiderea sălii Kodokan — 
unde se inițiază o nouă 
școală de luptă — echivalea
ză cu o inovație revoluționa
ră. Shogoro Yaro, maestrul a- 
cestei școli, este adeptul prin
cipiului Zen care are in ve
dere stabilirea unei armonii 
depline între cultul 
și cel al spiritului. ..In timp 
ce lupți, trebuie să te elibe
rezi âe orice glrtd", spune 
discipolilor săi maestrul, in- 
telegînd prin această idee 
conjugarea frumuseții compe
tiției cu înaltele însușiri mo
rale. Un judokan nu poate fi, 
deci, unul care se lasă pradă 
patimilor, ci face din știin
ța sa de a lupta unealta ac
tului justițiar. Școala lui Yano 
este, in același timp, una de 
desăvîrșire a tehnicii de lup
tă și a virtuților.

Pentru disciplina interioară 
extraordinară a judokanului 
Sanshiro este caracteristic 
faptul că în urma unei lupte 
în care-și apără demnitatea, 
părăsește pentru un timp o- 
rașul, apliclndu-și astlel o 
pedeapsă originală. Filmul 
lui Watanabe este cursiv, na
rat cu vioiciune. Actorii Mu- 
ga Takewaki, Koji Takahashi, 
Nana Ozaki, Yuji Hori și loji 
Takagi sînt interpreta acestui 
film in care nu curiozitatea 
exotică este importantă, ci 
surprinderea spiritului nipon.

trupului

Al. COVACI
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Primirea de către tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a membrilor Consiliului Asociației Cineaștilor

încheierea lucrărilor sesiunii de primăvară 
a Uniunii Interparlamentare

(Urmare din pag. 1)noastră de fiecare zi. Este urj prilej de mîndrie nu numai pentru noi, cei de fată, ci pentru toti cei ce se străduiesc să înalțe filmul românesc: scenariști, regizori, actori, operatori, muncitori de pe platourile de filmare și din laboratoare, critici și teoreticieni. Pentru noi toți, ziua de astăzi va stărui ca un moment de seamă, prilej de mîndrie și totodată de scrutare responsabilă a marilor noastre îndatoriri.Tovarășe președinte,S-au încheiat ieri lucrările celei de-a doua Conferințe naționale a lucrătorilor din cinematografie. Ele s-au desfășurat sub semnul generoaselor indicații pe care le-ați dat cineaștilor acum trei ani, la 5 martie 1971, cînd am avut fericirea să vă întîlnim. Analiza pe care ați făcut-o atunci creației cinematografice, aprecierile — unele măgulitoare, altele severe dar drepte, — pe care i le-ați acordat, sfaturile și îndrumările deosebit de prețioase, străbătute de o părintească grijă pentru destinele cinematografiei naționale, au dinamizat obștea noastră. Ziua de 5 martie 1971 reprezintă, cu adevărat, o piatră de hotar în istoria filmului românesc.însuflețiți de îndemnurile dumneavoastră vibrante, ds chemările pe care ni le-ați adresat, ne-am străduit, în a- cești 3 ani, să le traducem în viață. în doi ani, producția de filme artistice s-a dublat. Vă raportăm cu mîndrie că sarcina de a produce anual 25 de filme s-a îndeplinit cu succes.Așa cum au relevat cu prisosință și lucrările conferinței noastre, actuala structură organizatorică a cinematografiei, care transpune în practică i- deile dumneavoastră, s-a dovedit a fi deosebit de eficientă. Noi socotim că este cea mai bună structură organizatorică pe care a avut-o cinematografia. Raporturile. dintre creatori și Consiliul Culturii
Cuvîntarea tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. 1)de multe critici din partea telespectatorilor și de mult mai puține aprecieri. Va trebui să ne gîndim foarte serios la necesitatea realizării unor filme seriale pentru televiziunea românească și, în măsura în care vor fi bune, pentru străinătate.Nu doresc să mă refer acum la preocupările generale ale partidului, ale poporului nostru. Vă sînt cunoscute direcțiile în care, acționăm pentru dezvoltarea economică și socială a țării și pentru ridicarea bunăstării materiale și spirituale a poporului. Cunoașteți atît realizările, cît și lipsurile existente, precum și preocupările noastre de a asigura perfecționarea organizării și conducerii societății, perfecționarea omului însuși, a conștiinței sale, a felului său de a gîndi și trăi. Toate acestea oferă posibilități infinite de inspirație pentru scenariști, pentru regizori, pentru artiști. Se cer prezentate, prin intermediul filmului, opiniei publice, maselor populare din România și din străinătate, atît realizările și defecțiunile, cît și eforturile pentru îmbunătățirea continuă a activității generale desfășurate în societatea noastră. Străinii, care vin în număr destul de mare în România, remarcă tocmai a- cest proces de înnoire continuă care are loc în societatea socialistă românească, faptul că nu ne mulțumim cu ce am realizat, că acționăm continuu pentru perfecționarea tuturor laturilor activității economico- sociale. Aș dori Că și cinematografia noastră — în general, arta noastră — să fie mai sensibilă la aceste procese și preocupări. să se străduiască să le prezinte într-o formă cît mai convingătoare, mai elocventă, atît din punct de vedere al conținutului cît și al formei artistice.In acest an sărbătorim a 30-a aniversare a eliberării României de sub dominația fascistă, vom avea Congresul al XI-lea al partidului. Probabil că cinematografia are în vedere să prezinte unele aspecte legate de aceste evenimente, de lupta de eliberare a poporului nostru. Trebuie spus că cinematografia noastră a oglindit în general sla,b mișcarea revoluționară românească, începind — dacă vreți — de pe vremea Unirii și pînă astăzi, de la crearea primului partid muncitoresc, în 1893, și pină în zilele noastre. A- semenea etape și momente de importanță covîrșitoare ale istoriei noastre pot constitui pentru creatorii din toate genurile artei, inclusiv din cinematografie, teme de inspirație pentru realizarea unor opere de mare valoare. Sînt, de 

și Educației Socialiste, organismul care răspunde în fața partidului și a dumneavoastră personal pentru producția de filme, s-au îmbunătățit structural ; între îndrumători și realizatori nu mai există acum verigi intermediare, nu mai există întîrzieri nejustificate, calitatea îndrumării s-a schimbat. Munca în cinematografie este din ce în ce mai mult impregnată de spirit de partid. Sîntem conștienți de faptul că spiritul de partid reprezintă temelia și chezășia succeselor noastre ; știm că vom repurta succese în munca și în creația noastră în măsura în care spiritul de partid va acționa pe deplin în fiecare loc, la fiecare om din complexul nostru sector.Avem acum toate condițiile pentru a crea acele filme pe care poporul le așteaptă de la noi. Este un fapt că din 1970 pînă astăzi numărul spectatorilor filmului românesc s-a dublat: de la 19 milioane la 40 milioane anual.Iată de ce, stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, cineaștii vă adresează și cu a- cest prilej sărbătoresc mulțumirile lor și vă asigură de fierbintea lor recunoștință. La fel cu toți oamenii muncii, cu cei ce muncesc în fabrici, pe șantiere, pe ogoare și în laboratoare, ei se străduiesc să răspundă prin fapte grijii dumneavoastră, atenției calde pe care le-ați acordat-o.Alături de succesele pe care le-a relevat conferința cineaștilor, am dezbătut într-un spirit de înaltă exigență și responsabilitate comunistă, carențele, slăbiciunile din munca noastră, atît a cineaștilor, cît și a asociației lor. Arătînd că în ultimii trei ani s-au făcut pași însemnați pe drumul afirmării filmului de actualitate, filmul-dezbatere care explorează realitatea noastră socialistă, noile relații dintre oameni, care intervine activ în marile, schimburi de idei ce caracterizează societatea noastră, cineaștii au subliniat, totodată, că în propria lor casă nu au știut să fie la fel de e- 

asemenea. încă slab oglindite perioada înfăptuirii insurecției naționale antifasciste și anti- imperialiste, precum și participarea României la războiul antihitlerist. Consider necesar ca în viitor să acordăm mai multă atenție acestor perioade din istoria luptei poporului nostru, oglindirii lor corespunzătoare în opere cinematografice. Știi că sînt prevăzute filme de acest fel și în producția acestui an, cred însă că trebuie să ne gîndim la o tematică mai cuprinzătoare — consultând mai larg în acest scon și pe aceia care au participat direct la evenimentele istorice. Spun aceasta pentru că unele din filmele consacrate acestor perioade și evenimente suferă de o anumită lipsă de veridicitate. Nu oglindesc întotdeauna realitatea istorică — firește, nu în sensul fotografierii ei, ci al adevărului. Nu se prezintă într-o formă corespunzătoare eroismul clasei noastre muncitoare, al țărănimii și intelectualității, al revoluționarilor români. Se imaginează uneori episoade despre care noi, cei ce le-am trăit, ne întrebăm cînd s-au întâmplat, cum s-au putut întâmpla — pentru că știm că n-a fost și nu putea fi așa. Am atras atenția Consiliului Culturii și Secției de propagandă să fie antrenați în buna documentare, și chiar la finalizarea filmelor — firește, nu din punct de vedere artistic, ci pentru asigurarea veridicității acestora — o serie de activiști, vechi militanți, care să-i ajute pe creatori în înțelegerea mai aprofundată a diferitelor etape ale istoriei luptei revoluționare. Revin din nou la perioada scurtă — de opt luni de zile, dar deosebit de eroică — a participării' armatei române, a poporului român la lupta împotriva Germaniei hitleriste. Ea trebuie prezentată într-o formă mult mai expresivă, urmărindu-se redarea contribuției deosebit de importante pe care poporul român a adus-o la înfrin- gerea Germaniei hitleriste. la nimicirea fascismului.M-am referit la evenimentele mai recente, dar cinematografia va trebui să se ocupe mai mult de redarea marilor momente ale istoriei poporului român. In următorii ani, se vor împlini 375 de ani de la realizarea — e adevărat, pentru scurtă durată — a primului stat unitar al românilor. Avem un film despre Mihai Viteazul, dar consider că a- cest montant, de importanță epocală al istoriei României, trebuie prezentat în mod corespunzător. Timpul care a rămas pînă la această aniversare este scurt, dar probabil că unii scenariști și regizori s-au gîndit Ia acest lucru. Vreau numai să-1 reamintesc. Vom 

xigenți ca unele personaje pe care le propuneau ca modele publicului spectator. Tocmai în Asociația Cineaștilor — a arătat conferința — s-a instaurat o atmosferă de automulțu- mire călduță ; au lipsit dezbaterile, confruntările creatoare de opinii. Asociația nu a fost acea tribună dorită de toți, loc de discuții principiale despre și în folosul creației noastre. Preocupările mărunte, administrative au copleșit prea adesea activitatea din cadrul organizației noastre.Conferința ne-a încredințat mandatul de a lichida neîntârziat această stare de lucruri. Asociația Cineaștilor trebuie să devină forumul de dezbatere partinică a celor mai vii, mai arzătoare probleme ale filmului românesc. însuflețiți de marile sarcini pe care ni le-ați trasat în memorabila pentru noi zi de 5 martie 1971, pe care le-ați subliniat încă o dată în cadrul lucrărilor Plenarei Comitetului Central al partidului din 3—5 noiembrie 1971, ne vom strădui, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să facem din filmele noastre, din fiecare, pasionați mili- tanți pentru politica Partidului Comunist Român. Vrem ca filmele să oglindească realitatea noastră nouă, să pledeze convingător pentru superioritatea socialismului. Vrem ca în împlinirea vastului și complexului proces de educație socialistă a maselor, filmul să se afle în primele rînduri ale muncii de făurire a omului nou. Vrem ca poporul nostru harnic și talentat să regăsească în filmele românești marile prefaceri revoluționare pe cșre el le-a înfăptuit; iar peste graniță filmul nostru trebuie să ducă mesajul de pace și prietenie cu toate popoarele lumii, să facă cunoscute frumusețile pămîntu- lui românesc, înfăptuirile oamenilor lui minunați.Sîntem conștienți de faptul că pentru a duce la bun sfîr- șit această sarcină de supremă onoare avem multe de făcut. Este necesar ca fiecare cineast, fiecare membru al echipei 

sărbători, în 1977, 100 de ani de la războiul pentru independență. Prea mult timp nu mai este, dacă avem în vedere necesitatea de a realiza opere valoroase. Sigur, pentru filme de ocazie poate este timp, dar pentru filme cu adevărat bune, timpul este scurt. De a- ceea, cred că trebuie acționat de acum atît în cinematografie, cît și în celelalte sectoare ale artei, în literatură, teatru, muzică, pentru oglindirea corespunzătoare a marii epopei a luptei poporului român pentru independență. Consider că nici actul Unirii nu a fost redat cum se cuvine în cinematografie, ca, de altfel, și in teatru. Nu putem fi pe deplin mulțumiți cu ceea ce a- vem. Este, deci, necesar să a- cordăm o mai mare importanță prezentării luptei îndelungate a poporului român împotriva dominației străine, pentru eliberarea națională și socială, pentru dezvoltarea democratică, socialistă a patriei noastre.Așa cum am menționat la început, trebuie să avem, totodată, permanent în vedere preocupările actuale ale poporului nostru pentru înfăptuirea programului elaborat de Congresul al X-lea, asigurînd redarea în artă, într-o formă cît mai veridică și expresivă, a activității multilaterale, clocotitoare ce se desfășoară în toate domeniile vieții sociale. Practic, aici există un cîmp nelimitat de inspirație. Arta, inclusiv cinematografia, trebuie să contribuie nu numai la redarea a ceea ce se realizează — aceasta are, desigur, o mare importanță —, dar și la relevarea perspectivei, contribuind la crearea unui anumit mod de gîndire și înțelegere a dezvoltării viitoare, a poziției omuluj în societatea pe care o edificăm. In această privință, cred că tematica cinematografiei ar trebui să fie mai bogată, de mai mare perspectivă. Am discutat și la întâlnirea din 1971 că, dacă ne mărginim să lucrăm de la un an la altul, e greu să asigurăm filme de mare valoare. In domeniul cinematografiei ar trebui să avem un plan cincinal, care să fie, desigur, înnoit în fiecare an. In permanență să avem în față un cincinal care să le permită scenariștilor să lucreze în perspectivă. Sigur, unii pot realiza lucruri bune și Intr-o lună. Nu prea mulți pot crea însă opere mari într-un timp așa de scurt. Să nu uităm că artistul are nevoie de o bună cunoaștere a realităților, a vieții, are nevoie să trăiască un anumit timp în mijlocul acelora pe care vrea să-i înfățișeze în film sau în piesă, spre a înțelege mediul, gîndirea oamenilor și a le exprima ar

de filmare să-și ridice necontenit pregătirea politică și profesională, să-și ridice necontenit nivelul de cultură ; mai presus de orice să întărească legăturile cu viața tumultoasă a celor ce muncesc, cu realitățile în continuă prefacere ale țării, să țină pasul cu transformările revoluționare înfăptuite sub conducerea gloriosului nostru partid comunist. Trebuie să eliminăm din filmele noastre aspectele facile, șabloanele, să îmbogățim conținutul de idei, să facem să transpară limpede mesajul nostru de artiști patrioți, de comuniști. Trebuie să ne preocupăm de îmbogățirea permanentă a mijloacelor de expresie,, de diversificarea tematică și de gen a producției de filme. Să avem mai multe comedii și satire, să avem filme istorice, dezbateri etice, mai multe filme care să atace cu curaj și răspundere partinică problemele actualității șocial-politice. Trebuie să facem totul pentru a continua școala națională de filme care să fie o expresie artistică cuprinzătoare a etapei de dezvoltare a societății socialiste românești, a cuceririlor revoluționare ale poporului nostru, a experienței și a gîndirii creatoare ale partidului nostru, a concepției sale.In munca noastră obștească, Conferința ne-a încredințat sarcina de a face să domnească în toate compartimentele Asociației noastre principiile muncii de partid. Să dezbatem într-un climat de severă exigență comunistă împlinirile și neîmplinirile muncii noastre, să facem din principiul conducerii colective legea supremă, să introducem o riguroasă ordine în activitățile asociației. Ne propunem să facem totul pentru a elimina din stilul nostru de muncă tot ceea ce a fost criticat la conferință. să instaurăm un climat de critică și autocritică în rîndul colegilor noștri.Iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Deosebita grijă cu care ați urmărit și ați sprijinit opera

tistic. Filmele cu caracter istoric cer, după cum se știe, o bună și destul, de îndelungată documentare. Dar și cunoașterea istoriei pe care o trăim acum necesită documentare, poate chiar mai profundă de- cît cea din hrisoave. Prezentul cere artistului să studieze și oamenii — numai astfel îi va înțelege, va putea reda felul lor de a gîndi. Sper că noua conducere a Asociației cineaștilor, Consiliul Culturii și Secția de Propagandă vor acționa pentru a pune la baza activității cinematografice un program de perspectivă. Nu va fi rău dacă vom avea scenarii mai multe, care să aș- . tepte lă rînd ; mai rău este dacă trebuie să așteptăm scenariile.Cred că nu mai putem spune acum că avem o cinematografie nouă sau tânără. Orice tinerețe are o limită. Cinematografia românească a ajuns, cred, la anii maturității. Ea nu mai poate avea scuzele tinereții invocate în trecut, nu mai poate apela la o astfel de indulgență. Lucrul acesta este valabil atît pentru scenariști, cît și pentru regizori și actori — pentru toți cei ce concură la realizarea filmului.Cred că este necesar să acționăm mai ferm pentru a a- sigura creșterea nivelului general al cadrelor — de la scenariști și regizori, pînă la tehnicieni. Numai astfel se vor putea realiza filme care să \ corespundă în măsură tot mai mare necesităților etapei actuale, cerințelor partidului, așteptărilor întregului popor. Avem cadre bune, dar trebuie organizat și mai temeinic în acest domeniu procesul reciclării, perfecționării și ridicării continue a nivelului de cunbștințe. inclusiv de ordin artistic care, in cinematografie, au o importanță mare.Nu trebuie să uităm nici de faptul că, pe lingă rolul educativ, cinematografia trebuie să țină seama și de cerința de a fî cît mai eficientă din punct de vedere economic. Trebuie să ne preocupăm ca mijloacele de care dispune societatea noastră socialistă să fie folosite cît mai chibzuit pentru a obține o eficacitate maximă în toate sectoarele de activitate. Șj în cinematografie este loc pentru folosirea mai bună, cu mai mult spirit gospodăresc, a mijloacelor materiale și financiare, pentru evitarea unor cheltuieli inutile — care se mai fac cîteo- dată și care duc la ridicarea costurilor unor filme. Să începem chiar de la lucrurile de mică importanță, și pînă la gospodărirea peliculei ce costă destul de scump, și pe care o importăm. Printr-o mai bună pregătire, în prealabil, a fil

de propășire a filmului românesc ne-a însuflețit și ne va însufleți și de acum înainte, sprijinindu-ne în complexele sarcini care stau în fața creatorilor de film și în fața conducerii Asociației Cineaștilor.Mulțumim încă o dată din inimă Partidului și dumneavoastră personal, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru încrederea care ni se acordă. Ne legăm în fața dumneavoastră să muncim și să creăm pe măsura ei“.Luînd cuvîntul, criticul de artă Ecaterina Oproiu, redactor șef al revistei „Cinema", a țihut să împărtășească, ca o mărturisire de credință, opinia sa în ce privește, ce trebuie să caracterizeze actul creației.„Noi am luptat cu destulă îndîrjire pentru un principiu— a spus vorbitoarea —, pentru principiul cointeresării materiale. Eu cred că a sosit momentul — și vorbesc, mai ales, în numele acelor oameni care luptă pentru o cauză pe care o numesc adeseori sfîntă— să luptăm și pentru principiul dezinteresării materiale. Opera de artă nu este nici de origină divină, dar cred că nu este nici de origină pecuniară. Materialiștii, dintr-uh anumit punct de vedere, trebuie să învețe să fie idealiști. Cînd lupți pentru o cauză pe care o numești sfîntă nu poți să te ■gîndești la solda care să vină și nici să visezi, să te gîndești la postul care te așteaptă, care să fie cît mai mare și, dacă se poate, cît mai onorific.Eu cred că acest idealism în sensul superior al marxiștilor trebuie să fie una din marile declarații de dragoste în fapte și nu în vorbă pe care trebuie să le facem partidului și dumneavoastră personal11.în cadrul întâlnirii a luat cuvîntul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.Cuvîntarea secretarului general al Partidului Comunist Român a fost primită cu deosebit interes, cu vii aplauze.

melor, trebuie să se evite consumul mare de peliculă, căci, după datele pe care le avem, în comparație cu alte țări el este încă ridicat.Va trebui să luăm măsuri pentru a evita și elimina unele paralelisme care mai există astăzi în ' cinematografie, unificînd și concentrînd creația de film într-un singur loc. Mă refer la ceea ce se realizează în cinematografie și la televiziune. Am în vedere mai cu seamă jurnalul cinematografic de actualități care, odată cu televiziunea, încetează practic de a mai fi de actualitate. E inutil să se mai prezinte pe ecran, în sălile de cinematograf, actualități văzute cu săptămîni sau chiar luni în urmă la televizor. Aceasta nu mai prezintă pentru nimeni nici un interes. In afară de acest. aspect, va trebui ca, în general producția de filme să fie concentrată la un singur organism — ținîndu-se seama, desigur, de .cerințele diferitelor sectoare. Vom asigura prin aceasta o folosire mai eficientă a bazei materiale de care dispunem, a cadrelor, spre a realiza filme cît mai bune, atît din punct de vedere al conținutului, cît și al nivelului artistic.Iată cîteva preocupări asupra cărora, în ultimul timp, am discutat cu tovarășii de la Comitetul Central care se o- cupă de aceste probleme și pe care am vrut să vi le prezint și dumneavoastră. Am convingerea că noua conducere a A- sociației cineaștilor va acționa mai intens pentru ridicarea rolului cinematografiei noastre, pentru realizarea unor filme de toate genurile care — așa cum am menționat — să servească înțr-o măsură tot mai mare activității uriașe ce se desfășoară în țara noastră, muncii de educație, de făurire a omuluj nou al societății socialiste, omului care va a- vea sarcina să asigure ridicarea României pe noi trepte de civilizație, să făurească societatea comunistă în patria noastră.Cu aceste gînduri și cu aceste dorințe, aș dori să urez încă o dată noii cpnduceri a A.C.I.N.-ului, tuturor lucrătorilor din domeniul cinematografiei — de la scenariști, regizori și artiști, pină la lucrătorii din domeniul tehnic — succes în realizarea unor filme tot mai bune. Sînt convins că toți cei ce lucrează în cinematografie vor face totul pentru a răspunde cu cinste încrederii pe care le-o acordă partidul, așteptărilor întregului nostru popor.Vă urez realizări cît mai mari în activitatea dumneavoastră viitoare, multă sănătate și fericire ! (Aplauze puternice, prelungite).

Lucrările sesiunii de primăvară a Uniunii Interparlamentare, desfășurate la București, la Palatul Marii Adunări Naționale, s-au încheiat sîmbătă cu ședința Consiliului Interparlamentar. Consiliul a dezbătut probleme referitoare la ordinea de zi a celei de-a 61-a Conferințe interparlamentare ce va avea loc în toamnă la Tokio, raportul secretarului general al Uniunii Interparlamentare a- supra activității dintre cele două sesiuni, precum și unele
TELEGRAME EXTERNE

Dezbaterile sesiunii extraordinare 
a Adunării Generale a 0.II.U.NAȚIUNILE UNITE 20 — Corespondentul Agerpres, C. Alexandroaie, transmite: La sediul Națiunilor Unite. din New York, în continuarea dezbaterilor de politică generală ale sesiunii extraordinare a Adunării Generale a O.N.U., au. luat cuvîntul reprezentanții următoarelor state: Burundi. Norvegiei, Senegalului, Sudanului, Republicii Populare Congo și Filipinelor. In inter

Raport al secretarului general 
al O.N.U. cu privire la efectele 

prețurilor mărfurilor asupra 
comerțului mondialNAȚIUNILE UNITE 20 (A- gerpres). — Intr-un raport intitulat „Efectele prețurilor mărfurilor asupra comerțului mondial", elaborat de secretarul general al O.N.U.. Kurt Waldheim, pentru uzul parti- cipanților la actuala sesiune extraordinară a Adunării Generale consacrată studiului problemelor materiilor prime și dezvoltării, se apreciază că majorarea prețului petrolului

Sporirea costuluiWASHINGTON 20 (Agerpres). — Costul vieții a sporit luna trecută în Statele Unite cu 1.1 la sută, ca urmare a creșterii prețurilor produselor agroalimentare — informează Ministerul american al Muncii. Pentru primul trimestru al anului, rata anuală a inflației se cifrează la 14,5 la sută, fiind cea mai ridicată din ultimii 23 de ani. Tot în luna martie, puterea de cumpărare a salariilor a scăzut cu 0.9 la sută, atingînd un nivel inferior cu 4,8 la sută celui existent în urmă cu un an. Potrivit datelor oficiale, acest declin este cel mai mare din

DUMINICA, 21 APRILIEPETROȘANI — 7 Noiembrie: Misterioasa prăbușire; Republica: întâmplări cu Cosa Nostra; PETRILA: Un om în. sălbăticie; LONEA — Minerul: Despre o anume fericire; ANINOASA: La răscruce de vînturi; VULCAN: Misiunea secretă a maiorului Cook; LUPENI — Cultural: întoarcerea lui Magellan; Muncitoresc: Singur; URI- CANi: Dragostea "începe vineri. LUNI, 22 APRILIEPETROȘANI — 7 Noiembrie: Judo; Republica: Juliana: PETRILA: Un om în sălbăticie; LONEA — Minerul: Bamby; VULCAN: Perechile; LUPENI — Cultural: Ancheta poștașilor; Muncitoresc: Singur; URICANI: Dragostea începe vineri.

DUMINICA, 21 APRILIE6.00 Buletin de știri: 6.05 Concertul dimineții; 7,00 Radiojurnal; 7,30 Avanpremieră Radio-TV; 8,00 Vă recomandăm pentru azi; 8,05 Ilustrate muzicale; 9,00 Ora satului; 10,00 Antologie lirică; 10,10 Albumul succeselor disco- grafice: 11,00 Radiomagazi- nul Femeilor; 11,30 întâlnire cu melodia populară și interpretul preferat; 12.00 De toate pentru toți: 13,00 Radiojurnal 13,30 Unda veselă; 14,00 Estrada duminicală; 18,00 Muzică populară; 18,30 Rapsodia a II-a în Re major de George Enescu; 19,00 Radiojurnal; 19,15 Melodii de Mălineanu; 19,30 Romanțe; 20,00 Selecțiuni din opereta „Timpul chitarelor" de Lopez; 20,30 Muzică de dans; 22,00 Radiojurnal; 22,10 Panoramic sportiv: 22,30 Pagini din opera „Cidul" de Masse

probleme actuale ale situației internaționale, între care pregătirea celei de-a II-a conferințe interparlamentare privind securitatea și cooperarea in Europa, situația lin Orien tul Apropiat și altele.Sesiunea Consiliului Interparlamentar a stabilit ca la Conferința de la Tokio a U- niunii să fie dezbătute probleme asupra cărora au fost elaborate în comisii proiecte de rezoluții privind intensificarea eforturilor menite să ducă la limitarea și încetarea 

vențiile lor, vorbitorii au evidențiat poziția țărilor respective față de actuala ordine e- conomică internațională, subliniind, în general, necesitatea instituirii unor noi relații economice pe plan mondial, bazate pe egalitate deplină între state, libere de orice fel de presiuni și acte de agresiune economică, care să servească interesele tuturor popoarelor lumii.

în ultima perioadă a modificat într-o asemenea măsură balanțele comerciale ale tuturor țărilor, incit aceasta „ar putea afecta serios perspectivele creșterii în întreaga economie mondială". Scumpirea materiilor prime, se arată în raport, a determinat. între altele, creșterea de aproape 10 ori a deficitului comercial al țărilor industrializate, în ultimii trei ani.
vieții in S.U.A.întreaga perioadă de 10 ani care a trecut de la începerea întocmirii de către Administrație a unor astfel de statistici.
ATAC TERORIST ASUPRA ACADEMIEI 

MILITARE TEHNICE DIN CAIROCAIRO 20 (Agerpres). — După cum informează un comunicat difuzat vineri seara în capitala egipteană de Oficiul Procuraturii statului și reluat de agențiile de presă, un grup format din aproximativ 20 de teroriști, membri ai unei organizații extremiste 

net; 23,00—5,00 Estrada nocturnă.LUNI, 22 APRILIE5,05 Buletin de știri; 5,05 Cintec și joc pe plaiurile țării;5.40 Jurnal agrar; 6,00 Ra- dioprogramul dimineții; 8,00 Sumarul presei; 8,08 La microfon, melodia preferată; 9.00 Buletin de știri; 9,05 Muzică populară: 9,35 Recital de operă; 10,00 Buletin de știri; 11,05 Mîini de aur;11,35 Cîntă Doina Moroșanu și George Nicolescu; 12,00 Buletin de știri; 12.05 întâlnire cu melodia populară și interpretul preferat; 12.35 Mari ansambluri; 13,00 Radiojurnal; 13,15 Revista șlagărelor; 14.00 Buletin de știri: 14,05 Varietăți muzicale; 14,30 Te apăr, te laud, te cînt; 15,00 Buletin de știri; 15,05 Clubul curioșilor; 16,00 Radiojurnal; 16,15 Cîntece despre Lenin; 16,25 Literatura celor 30 de ani; 17.00 Buletin de știri; 17,05 Radiopublicitate;17,15 Antena tineretului;17.40 Debut radiofonic; 18,00 Orele serii: 20,00 Teatru radiofonic; 21,35 Muzică pe a- dresa dumneavoastră; 22,00 Radiojurnal; 22,30 Bijuterii muzicale; 23,00—5,00 Estrada nocturnă.

DUMINICA, 21 APRILIE8,30 Deschiderea programului. Gimnastica pentru toți.8.40 Cravatele roșii.9,35 Film serial pentru copii : Comoara din- 13 case. Episodul XII.10,00 Viața satului.11,15 Biruit-au gîndul. ■11,40 Bucuriile muzicii.12,30 De strajă patriei.13,00 Album duminical.15,00 Magazin sportiv. Secvențe din drumul spre a patra victorie a echipei României în Campionatul mondial, selecțiuni din întâlnirea handbaliștilor cu suporterii bucureșteni. Un meci inedit între foștii și actualii campioni ai lumii. 

cursei înarmărilor, la dezarmare. ca parte componentă a destinderii internaționale : e- ducarea tineretului în spiritul înțelegerii, cooperării și păcii internaționale ; studiul problemelor economice și sociale; formele și metodele de participare a corpului electoral la procesul legislativ parlamentar : principii și măsuri menite să prevină și să elimine orice forme de discriminare rasială, îndeosebi apartheidul etc.

0 declarație a 
Consiliului Mondial 

al PăciiHELSINKI 20 (Agerpres). — In capitala Finlandei a fost dată publicității o declarație a Consiliului Mondial al Păcii, cu prilejul celei de-a 25-a aniversări a acestei organizații. In cei 25 de ani de activitate a Consiliului, mișcarea partizanilor păcii din întreaga lume a devenit o puternică forță a lumii contemporane. Consiliul Mondial al Păcii și organizațiile naționale, create în peste 120 de țări, joacă, astăzi, un rol activ în lupta popoarelor pentru înfăptuirea destinderii internaționale. pentru democrație, in-* dependență națională și progres social, se arată în declarație.
--->---

Congresul 
Partidului 
Socialist 
din CipruNICOSIA 20 — Corespondentul Agerpres. Ion Badea, transmite: Al doilea Congres al Partidului Socialist din Cipru — EDEK — și-a înbeput lucrările, sîmbătă după amiază. la Nicosia.La lucrările congresului participă, ca invitați, delegați ai unor partide, organizații și mișcări de eliberare națională din străinătate. Din partea Frontului Unității Socialiste din Republica Socialistă România participă tovarășul Petre Dănică. membru al Consiliului Național al F.U.S.

secrete, au lansat, în dimineața zilei de joi. un atac armat asupra Academiei militare tehnice din Cairo. In timpul schimbului de focuri care s-a produs în incinta clădirii - precizează comunicatul — 11persoane au fost ucise, iar alte 27 rănite.

16.20 Drumuri în istorie. Istorie pe Mureș.16.40 Film serial. 17 clipe ale unei primăveri. Film serial în 12 episoade realizat de studiourile televiziunii sovietice. Episodul 1.17.50 Cel mai bun... continuă ! Emisiune-concurs de cultură generală și pregătire multilaterală. Participă concurenti reprezentanți ai județelor Bihor, Botoșani și Brașov.18.50 Muzică populară.19.00 Lumea copiilor : Circul.19.30 Telejurnal. Săptămîna politică internă și internațională în imagini.20,00 Antena TV vă aparține.Brașovul cîntă, Brașovul rîde. (înregistrare din sala Teatrului dramatic). Spectacol de varietăți cu public.21.50 Itinerar costarican: San Jose.22,00 Telejurnal.22,15 Duminică .sportivă.
LUNI, 22 APRILIEIn jurul orei 15,30, —•transmisiune directă de la aeroportul Otopeni: ceremonia sosirii la București a Președintelui Republicii Costa Rica, Jose Figueres Ferrer, care la invitația Președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, va efectua o vizită oficială de prietenie în țara noastră.16.30 Emisiune în limba maghiară.19,00 Avanpremieră.19,05 104 ani de la nașterea lui Vladimir Ilici Benin.19.20 1 001 de seri: Povestea lui Rumcajs.19.30 Telejurnal. 1 Mai 1974 — sub semnul anului jubiliar.20,00 Prim plan. Numai Carul mare nu merge...20,25 Muzică populară.20,35 Roman foileton ; Educație sentimentală. Episodul II.21.30 Revista literar-artistică TV. Ajutoare de nădejde ale partidului.22,15 24 de ore.
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