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IERI, S-AU DESCHIS IN CAPITALĂ

IN PREZENȚA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCUi

lucrerise fyafaM Uniuni rietecțu

Joi dimineața s-au deschis în Capitală lucrările celei de-a III-a Conferințe a Uniunii arhitecților din Republica Socialistă România.Lucrările conferinței au început în prezenta tovarășilor Nicolae Ceaușescu, Manea Mănescu, Paul Niculescu-Mi- zil, Ilie Verdeț. Dumitru Popa, Dumitru Popescu, Leonte Răutu, Ștefan Voitec, Petre Blajovici.La conferință iau parte reprezentanți ai unor ministere economice, institute, organizații științifice, tehnice și u- niuni de creație, academicieni, oameni de știință și cultură.Participă delegații filialelor județene ale Uniunii arhitecților, arhitecți, ingineri, economiști, sociologi, tehnicieni, lucrători din construcții.Timp de două zile, partici- panții vor dezbate problemele actuale ale arhitecturii și urbanizării din țara noastră, o- biective de mare însemnătate în ansamblul operei de construcție socialistă a patriei, de propășire continuă a societății românești contemporane. Consfătuirea va sintetiza dezbaterile asupra tezelor elaborate de Comitetul de conducere al Uniunii arhitecților, puse în discuția specialiștilor, prin intermediul presei, încă din luna decembrie 1970. Tematica lucrărilor cuprinde probleme ca : orientarea generală a arhitecturii ; arhitectura nouă a construcțiilor industriale, agrozootehnice, a locuințelor •și clădirilor social-culturale ; activitatea de proiectare ; rolul și formația arhitectului ; rolul și sarcinile Uniunii arhitecților.Lucrările conferinței au fost deschise de Pompiliu Macovei, președintele Uniunii arhitecților.Primit cu căldură și entuziasm de participanții la conferință, a luat cuvîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu.
(Continuare în pag. a III-a)
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Nicolae Ceaușescu
Stimați tovarăși,Dați-mi voie să vă adresez dumneavoastră, participanților la conferința pe țară a Uniunii arhitecților, tuturor arhitecților și proiec- tanților din patria noastră, un călduros salut din partea Comitetului Central al partidului, a Consiliului de Stat și a guvernului Republicii Socialiste România. (Aplauze pre

lungite).Conferința dumneavoastră este chemată să facă o analiză profundă și multilaterală a dezvoltării arhitecturii în țara noastră, a activității desfășurate de ârhitecți și proiectanți, de Uniunea arhitecților și de conducerea sa pentru înfăptuirea programului partidului și statului de propășire economică și culturală a poporului român, a contribuției aduse la întreaga operă de construcție a socialismului în România.Ca forum larg, democratic, al arhitecților din țara noastră, conferința este chemată să treacă in revistă progresele înregistrate de arhitectura românească, succesele obținute de arhitecți, examinînd totodată în spirit critic — și aș putea spune și autocritic — lipsurile și neajunsurile care s-au manifestat și se mai manifestă încă în acest domeniu. Dezbaterea trebuie să prilejuiască găsirea celor mai bune, căi și mijloace pentru îmbunătățirea muncii, pentru creșterea rolului uniunii în dezvoltarea arhitecturii românești, în întreaga noastră viață socială. Conferința dumneavoastră se înscrie în spiritul ' activității generale a partidului și statului nostru de discutare a problemelor construcției socialismului cu toate categoriile de oameni ai muncii, de consultare activă a maselor la elaborarea măsurilor privind dezvoltarea economică și socială a țării, de atragere nemijlocită a poporului la conducerea societății noastre socialiste.

Cunoașteți cu toții progresele înregistrate de România în perioada ultimului plan cincinal ; ele au fost amplu înfățișate în presă și nu doresc să mă opresc asupra lor. Vreau însă să menționez,'în acest cadru, uriașul volum al construcțiilor realizate în anii din urmă și care au schimbat în modul cel mai profund înfățișarea patriei. în cursul cincinalului au fost construite și date în exploatare circa 1 500 de capacități și obiective principale industriale — uzine și combinate, centrale termo și hidroelectrice, fabrici modern dotate, în toate ramurile industriei — care au sporit într-o măsură remarcabilă baza tehnico-materială a societății, potențialul de producție al țării. Concomitent cu aceasta s-a reali-, zat un important volum de construcții social-culturale. Astfel, la orașe și. sate au fost construite'a- proape 680 000 de locuințe din care 344 000 din fondurile statului sau cu credite de la stat ; aceasta a permis ca peste 2 milioane de persoane să se mute în ultimii cinci ani în locuințe noi. Pentru dezvoltarea rețelei de învățămînt au fost construite circa 13 400 săli de clasă pentru școlile de cultură generală, profesionale și tehnice, noi laboratoare, ateliere-școlare, internate și cantine pentru elevi. în învăță- mîntul superior s-au dat în folosință spații însumînd aproape 153 000 mp cămine studențești, cu circa 18 000 de locuri, și cantine pentru aproape 15 000 de studenți. Au fost construite și date în folosință importante construcții necesare dezvoltării rețelei de ocrotire a sănătății — spitale, policlinici și alte unități sanitare. Numărul paturilor în unitățile1 de asistență medicală a crescut în această perioadă cu 24 000, iar al locurilor în' creșe de 2,5 ori față de 1965. Este cunoscută preocuparea permanentă manifestată de partidul și statul nostru pentru amplasarea raționa

lă, armonioasă pe teritoriu, atît a forțelor de producție cît și a construcțiilor social-culturale. Aplicarea consecventă a acestei politici ridică la o viață nouă, înfloritoare, toate regiunile țării, asigură satisfacerea în condiții tot mai bune a cerințelor de viață, materiale și spirituale, ale oamenilpr muncii de pe întregul cuprins al patriei, indiferent de naționalitate. în perioada cincinalului trecut s-a înfăptuit reorganizarea administrativ- teritorială a țării — acțiune cu profunde consecințe economice și sociale pozitive — stabilită de Conferința Națională a partidului. A- plicarea acestei măsuri a determinat o accentuată deplasare a forțelor materiale și de muncă spre județe, creșterea rolului și atribuțiilor organelor locale județene, municipale și orășenești și, ca urmare, intensificarea activității orientate spre dezvoltarea multilaterală și sistematizarea orașelor, spre înflorirea economică și socială a tuturor localităților urbane. De asemenea, s-a început, aflîndu-se în plin proces de desfășurare, acțiunea de sistematizare a satelor.Tot ce s-a construit în acești ani, toate edificiile, atît cele cu caracter economic, cît și cele social-culturale au fost create pe baza celor mai moderne cuceriri ale științei arhitectonice, ale tehnicii de construcție. Ele posedă un grad înalt de dotare și de confort, oferă condiții superioare de muncă și de viață. înscriindu-se cu cinste alături de tot ceea ce se realizează mai valoros pe acest tărîm în țările avansate ale lumii. Toate a- ceste creații determină într-o măsură importantă — și în modul cel mai evident — ridicarea gradului de civilizație al vieții întregului nostru popor, generează înnoiri profunde nu numai în imaginea tot mai prosperă pe care o oferă astăzi România socialistă, dar și în activitatea economică, socială și cul

turală de fiecare zi a maselor largi de oameni ai muncii.Doresc să subliniez cu acest prilej că în tot ceea ce a înfăptuit poporul român în acești ani, în toate realizările cu care se mîndrește astăzi România socialistă, se află încorporată și gîndirea, fantezia și priceperea valorosului corp de arhitecți și proiectanți din țara noastră, care și-a pus întreaga putere de muncă în slujba înfloririi patriei, a bunăstării și fericirii celor ce muncesc. (Vii aplauze).Pentru toate rezultatele obținute, pentru activitatea rodnică desfășurată în ultimul cincinal, doresc să adresez cele mai calde felicitări arhitecților și proiectanți- lor, tuturor slujitorilor creației arhitecturale românești, care prin munca lor neobosită au adus o contribuție de preț la progresul patriei, la edificarea României noi, Ia făurirea erei socialiste ! (Aplau
ze puternice).Stimați tovarăși,Trecînd în revistă succesele obținute, conferința pe țară a Uniunii arhitecților are, totodată, datoria de a face o analiză critică, pătrunsă de spirit de răspundere, a activității desfășurate pînă acum, scoțînd în relief neajunsurile și tendințele care s-au manifestat și se mai manifestă în acest sector.Dezvăluirea și înlăturarea lipsurilor vor contribui la sporirea a- portului arhitecților în activitatea generală a poporului nostru pentru construcția societății socialiste multilateral dezvoltate în România.Desigur, în decursul anilor, am avut de' multe ori prilejul să analizăm și să dezbatem pe larg problemele majore ale arhitecturii românești ; unele proiecte, precum și unele construcții realizate pe
(Continuare în pag. a III-a)
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GRUPUL
INDUSTRIAL
un timp lurg de desfășurare

a cercetării științificeLa recenta consfătuire de lucru a conducătorilor centralelor industriale și ai celorlalte unități cu statut de centrală, in cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu se releva incă o dată rolul cercetării științifice, subliniindu-se că structura noilor forme de conducere a economiei, noul cadru organizatoric stimulează promovarea cercetării din unitățile productive la rangul unui important factor de producție. Ast- fei, sola îonarea unor probleme tehnico-știintifice, introducerea noului se materializează intr-un flux continuu și cu un ciclu de aplicare mult mai rapid.In acest context, unitățile care fac parte din Grupul industrial de petrochimic-Borzești au obținut în ultima vreme o scrie de succese în domeniul cercetării științifice. An de an, volumul producției industriale a sporit, s-a lărgit gama sortimentelor, calitatea produselor a fost mult îmbunătățită. O contribuție importantă la acest bilanț pozitiv au adus-o și specialiștii din cadrul sectorului de cercetare științifică. Prin studiile, și experimentele întreprinse, ei au rezolvat diverse probleme privind perfecționarea tehnologiilor de fabricație, creșterea randamentului instalațiilor, reducerea consumurilor specifice, fabricarea unor produse noi. Pentru a afla citeva din preocupările cercetătorilor grupului industrial de aici, ne-am adresat. dr. ■ ing. Teodor Crișan, șefui serviciului de cercetare.— în multe din 
1 realizările grupului
, este incorporată ac

tivitatea laborioasă a I cercetătorilor. Am
dori să ne înfățișați 

1 citeva exemple edi-I ficatoare.— Faptul că ne desfășurăm activitatea in I „inima" producției, ne . dă posibilitatea aplică- ' rii intr-un timp scurt | a rezultatelor cercetărilor noastre, dintre I care unele au o mare I eficiență. Modificarea ' rețetei de polimeriza- | re la sinteza cauciucului butadienmetilstire- I. jlic în . emulsie, efec- . tuâtă în cadrul laboratorului de sinteză și | separare monomeri, a- duce anual economii în I valoare de 12 milioane I lei. Studiul cu privire la realizarea unor a- ‘ mestecuri de insecto- fungicide se materializează într-o economie ' anuală de circa 40 mi- i lioane lei. în același sens, aș mai men- I ționa și studiul privind protecțiile antico- rozive la instalația de i alchilare.Alte lucrări au trecut de fazele labora- ( tor și pilot și urmează a fi experimentate sau l aplicate industrial. Dintre acestea, aș a- 1 minți înlocuirea unor i emulgatori din import cu produse indige- i ne — lucrare realizată în colaborare cu 1 ICECHIM București, l obținerea de polistiren grefat, de stabilizatori 1 de suspensie indigeni, latexuri și cauciucuri cu întrebuințări soe- i ciale, elaborarea unor rețete rapide de fabricare a cauciucului și a i policlorurii de vinii.I — Care sînt prin
cipalii factori ai re-

1 alizării acestor suc- i cese ?i — în primul întreaga activitate de1 cercetare este subor- i donată nemijlocit producției, urmărind să1 contribuie cît mai substanțial la rezolvarea problemelor acesteia.

ril, lăsată pină în prezent exclusiv Pe seama cercetătorilor, la care se adaugă lipsa unor publicații periodice de specialitate. De asemenea, numărul mare de solicitări, de im-

rînd.

în această privință, e- xistă și un factor o- biectiv deloc neglijabil : crearea grupului industrial a dus Ia u- nificarca serviciilor de cercetare din trei uzine — chimică, de cauciuc sintetic și de pe- portantă mai mare sau trol — intr-un singur sector. Astfel, personalul de cercetare cit și baza materială din laboratoare și pilot pot fi mult mai Ne-am putut mai bine, ; colective de tori de profile cît mai specializate, pe tehnologii sau grupe de tehnologii. Unificarea serviciilor de cercetare a dus și la înlăturarea multor paralelisme, precum și la posibilitatea de rezolvare mai largă, pe calea cercetării științifice proprii uzinei de petrol, în care colectivul de cercetare era mai redus.Important este și faptul că s-a lărgit considerabil cimpul de acțiune a colectivului nostru, prin asigurarea de noi surse de materii prime și de procedee tehnologice specifice tuturor uzinelor componente. Au apărut, de asemenea, posibilități noi de valorificare superioară a unor materii prime sau chiar produse secundare dintr-o uzină în celelalte uzine ale grupului, de rezolvare a unor probleme tehnologice ivite într-o u- nitate cu ajutorul unor soluții verificate în celelalte. Astfel, înprezent, se experimentează întrebuințarea, la obținerea cauciucului 712, a unor produse de rafinărie care, înainte de unificarea celor trei uzine, erau a- duse din din țară.Așadar, cercetare nătățit. Totuși, neajunsuri mai persistă, sau chiar se agravează. Am în vedere. în primul rînd, problema documenfă-

i stațiile folosite rational, organiza asigurînd cercetă-

alte localitățicondițiile de s-au îmbu- unele vechi

mai mică, lipsește de multe ori sectorul nostru de posibilitatea de a ataca" problemele majore cu colective suficient de puternice, care să asigure rezolvarea lor competentă și în timp util.
— In actualul cin

cinal, Grupul indus
trial . Borzești va cu 
nbaște o amplă dez
voltare : vor fi con
struite noi capacități 
de producție, vor li 
lărgite cele existen
te... Desigur că șt 
sectorului de cerce
tare ii revin sarcini 
deosebite. Cum v-ați 
pregătit să le înde
pliniți ?— Am încheiat contracte de colaborare cu ICECHIM. Institutul „Petrochim" din Ploiești și Iași. La o parte din temele propuse, cercetătorii noștri participă activ încă din faza de laborator, altele, mai puține la număr, sînt rezolvate în exclusivitate de colaboratori externi Cercetările de perspectivă se referă în principal la catalizatorii îmbunătățiți pentru sinteza monomerilor (temă a- bordată în colaborare cu „Petrochim" și U- niversitatea din București). la noi tipuri de elastomeri (în colaborare cu ICECHIM). la noi pesticide și solvent! clorurați. Sînt probleme de maximă importantă pentru realizarea sarcinilor plexe care revin putui nostru în cincinal și vom totul pentru ca ■ rul de cercetare să se situeze la înălțimea cerințelor.
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Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a primit joi la amiază, în vizită protocolară de prezentare, pe Per Otto Rathsman, noul ambasador
extraordinar și plenipotențiar al Suediei la București.La primire, desfășurată într-o atmosferă cordială, a participat Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe. (Agerpres)
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LA C.ET. CONSTANȚA, fi| dOlfga glTiP

de 50 MW in faza finală de montajCel de-al doilea turbogenerator de 50 MW al Centralei termoelectrice din zona industrială a municipiului Constanța a intrat in faza ultimelor lucrări de montaj Prin intrarea în funcție a agregatului, in acest an,
cantitatea de energie electrică și calorică furnizată unităților economice din această parte a orașului be va dubla De altfel, in perioada cincinalului actual, centrala iși va extinde capacitatea cu încă 120 MW.
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Brăila, Constanța,
EXPORT—PRODUSE

COMPETITIVEe- aparte au ocupat

fără a

a Băncii nivelul de general a-

II-Praho- Vran-Brăila. Vaslui, Olt, Gorj, “ Satu-Mare,

CONSFĂTUIRI JUDEȚENE DE LUCRU ALE ACTIVULUI DE PARTID

Au loc în țară, zilele acestea, Ia nivel de județe, consfătuiri de lucru ale activului de partid și cadrelor de bază din industrie, construcții, transporturi.Urmînd, la scurtă vreme, consfătuirea cadrelor de conducere ale centralelor industriale și unităților cu statut de centrală de la București, la care a participat tovarășul Nicolae Ceaușescu, unor dezbateri din ministere asupra problemelor celor mai actuale ale industriei, acțiunile în curs de desfășurare in județe au ca scop să analizeze la o modalitate și mai adîncită rezervele interne ale fiecărei unități pentru folosirea cît mai rațională a capacităților de producție și a timpului de lucru, îmbunătățirea calității producției, reducerea consumului de materii prime și materiale, creșterea ponderii producției livrate la export, precum și micșorarea costurilor la construcția noilor obiective industriale, reducerea la minimum a importului unor mașini, instalații și piese de schimb prin realizarea lor in unitățile de specialitate din țară.La consfătuirile care au avut loc pînă acum au participat și au luat cuvîntul în încheierea dezbaterilor tovarășii : MANEA MANESCU — județul Prahova, GHEORGHE PANA — județul Gorj, VIRGIL TROFIN— județul Olt, EMIL DRAGANESCIJ — județul Vaslui, PETRE LUPU — județul Botoșani, GHEORGHE STOICA — județul Ilfov, IOSIF BANC — județul Brăila, PETRE BLA.IOVICI județul Vrancea, MIHAI GERE — județul Satu-Mare, VASILE PATILINEȚ — județul Constanța,Informările prezentate în cadrul consfătuirilor, ca și dezbaterile, la care au luat parte un mare număr de participanți, au relevat hotărîrea fermă a tuturor celor ce lucrează în industria noastră socialistă de a pune întreaga lor capacitate de muncă, experiența, inițiativa și priceperea în slujba înfăptuirii politicii economice a partidului.In cuvîntul lor, participanții au subliniat justețea măsurilor preconizate de partid pentru îmbunătățirea întregii activități economice, pentru ridicarea continuă a eficienței ei, au scos în evidență necesitatea bunei gospodăriri a mijloacelor materiale și financiare ale întreprinderilor, specializării și profilării producției fiecărei unități economice. O bună parte a discuțiilor a avat ca obiect probleme privind introducerea tehnicii noi în producție, intr-un ritm mai intens, rolul cercetării științifice în crearea de bunuri materiale și necesitatea valorificării operative a rezultatelor tuturor cercetărilor, îmbunătățirea aprovizionării tehnico-materiale. perfecționarea cooperării între întreprinderi. îndeplinirea ritmică a tuturor indicatorilor de plan.Caracterul de lucru al consfătuirilor și-a găsit o vie expresie în analiza deschisă a neajunsurilor, însoțită de critici bazate pe fapte convingătoare Ia adresa activității unor organe centrale și locale, spiritul analitic, exigența și combativitatea principială exprimînd înaltul spirit de răspundere, propriu activului de partid, cadrelor de bază din economie, hotărîrea lor de a contribui la realizarea exemplară a sarcinilor puse de Congresul al X-lea al partidului, pentru dezvoltarea economică a patriei.

A POTENȚIALULUI 
ÎNTREPRINDERILORDin cuvîntul participan- ților la consfătuirile de lucru au reieșit sarcinile importante, deosebit de . mobilizatoare, care stau în fața colectivelor de întreprinderi în acest an, ca și în întregul cincinal, cînd ritmul de creștere a producției industriale în fiecare județ este ridicat. Fără îndoială — așa cum au subliniat vorbitorii — cotele înalte ale indicatorilor de plan, ale tuturor sarcinilor economice nu pot fi atinse decît în condițiile angajării din plin a întregului potențial tehnic și uman de care dispune fiecare întreprindere sau șantier. Din această perspectivă au fost abordate o serie de probleme majore '■ "legate de nSăi buna folosire a capacităților de pro- ș ducție și a spațiilor- -productive, îmbunătățirea coeficientului de schimburi, perfecționarea organizării producției și a muncii, întărirea disciplinei în muncă.La consfătuirile din județele Constanța, Ilfov, Olt, Vrancea, Prahova și Gorj au fost relevate o sene de rezultate pozitive obținute în aceste domenii, subliniindu-se necesitatea extinderii experienței înaintate, au fost nele neajunsuri ce se mai manifestă și pentru a căror lichidare comuniștii, toți salariații unităților economice trebuie ” cu energie, promptitudine și hotărîre. subliniat că ca, pe baza indicațiilor cuprinse în ultimele documente de partid, în cuvîn- tările tovarășului Nicolae Ceaușescu, cît și pe baza concluziilor desprinse din consfătuiri, să se treacă imediat la aplicarea măsurilor preconizate pentru îmbunătățirea activității în toate unitățile economice, în consfătuirea din județul Ilfov, de exemplu, s-a arătat că deși în anul trecut s-a luat angajamentul de ridicare a coeficientului de schimburi la 2,2, acesta nu a fost respectat, pe ansamblul industriei județului atingîndu-se doar ' indicele de 1,6. Așa se explică de ce la o serie de întreprinderi din județ au rămas capacități de producție nefolosite, în timp ce produsele lor erau solicitate atît în țară cît și la export. Iată de ce — arăta tov. Constantin Răchitan, secretar al Comitetului județean Ilfov al P.C.R. — comitetele de direcție trebuie să studieze și să stabilească măsuri urgente pentru generalizarea schimbului II și crearea condițiilor pentru extinderea schimbului III. Se întîm- plă uneori că, în timp ce capacitățile existente rămîn incomplet încărcate, comitetele de direcție să solicite noi fonduri de investiții. Iîn aceeași ordine de idei participanții la consfătuirile din județele Gorj, Prahova, Satu-Mare, Vaslui și Botoșani au prezentat calcule edificatoare privind pierderile efective de producție înregistrate anul trecut ca urmare a golurilor în utilizarea mașinilor și utilajelor, a timpului de ' lucru ; ei au subliniat, tot-

odată, posibilitățile de ridicare a gradului de utilizare a potențialului tehnic și uman din întreprinderi. în județul de timp lajelor a proporție de In secțiile întreprinderilor, 8130 de utilaje direct productive numai 4 428 au lucrat în trei schimburi. Un calcul sumar arată că o creștere cu numai 1 la sută 
a indicilor de utilizare a mașinilor productive s-ar solda cu un spor de producție de 30 de milioane lei.Participanții la consfătuiri au subliniat legătura directă care există între utilizarea cît mai deplină a timpului de lucru, întărirea disciplinei în muncă și rezultatele obținute pe plan economic. II____ 1prin instituirea unei riguroase discipline în fiecare întreprindere, printr-o judicioasă organizare a fiecărui loc de muncă în vederea înlăturării timpilor neproductivi — au arătat o serie de vorbitori — vor putea fi eliminate neajunsurile existente în îndeplinirea ritmică și integrală a sarcinilor de plan. Trebuie să se acționeze cu hotărîre in arătate u-‘ spiritul indicațiilor date de conducerea de partid, de tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru aplicarea întocmai a prevederilor legale existente în acest sens, pentru închiderea oricăror „supape" de irosire a timpului productiv. Este tocmai ceea sublinia în cadrul tuirii din județul tov. Lucian rectorul Așa cum

Satu-Mare fondul disponibil al uti- fost folosit în 82 la sută, secțiile de bază ale din cele

să acționezeVorbitorii au este necesar ce consfă- Vrancea Olteanu, di- C.E.I.L.-Focșani. a rezultat din dezbaterea cifrelor de plan pe anul 1971 — arăta vorbitorul — la nivelul combinatului a existat un mare număr de absențe nemotivate, în medie fiecărui salariat revenindu-i o zi și jumătate de absentări. A- cest lucru, cît și fluctuația mare de cadre — în special în unitățile din exploatare — au diminuat mult randamentul muncii. Consider că asigurarea unor condiții mai bune de muncă și de viață lucrătorilor din ex- polatări, cît și transportul acestora cu mijloacele noastre ar putea contribui la reducerea substanțială a unor asemenea pierderi însemnate de timp, la sporirea simțitoare a producției.O serie de vorbitori au subliniat, în cadrul con- .. sfătuirilor din județele Brăila, Botoșani, Vrancea, Constanța, Satu-Mare și Vaslui, sarcinile care revin comitetelor de partid, comitetelor sindicatelor, organizațiilor U.T.C., conducerilor tuturor unităților e- conomice pentru urmărirea cu rigurozitate a utilizării timpului de lucru, a folosirii forței de muncă, a finalizării cu operativitate a propunerilor forfnulate în acest sens de către sala- riați în recentele adunări generale, pentru asigurarea tuturor condițiilor materiale și organizatorice în vederea unei bune desfășurări a activității la fiecare loc de muncă, în fiecare atelier și întreprindere.

țieî, elaborata la indicația conducerii de partid, arătîn- du-se că anul trecut, ca și în perioada care a trecut din acest an, s-au obținutrezultate mult îmbunătățite în ridicarea parametrilor tehnico-funcționali ai produselor, în mărirea gradului lor de competitivitate. Au fost prezentate, în acest sens, de către o serie de conducători de întreprinderi, indici statistici conclu- denți care atestă schimbările pozitive ce au avut loc în domeniul ridicării calității producției, ca și rezervele care mai există într-o unitate sau alta.în același timp, cu deplină responsabilitate, vorbitorii s-au oprit pe larg asupra unor neajunsuri ce se manifestă în diferite sectoare de activitate și care afectează calitatea producției. La consfătuirile din județele Prahova și Brăila s-a arătat că nu poate fi concepută o riguroasă respectare a indicilor de calitate fără o bună aprovizionare tehnico-materială, la nivelul exigențelor reclamate de producție. Au fost arătate unele greutăți provocate de întreprinderile furnizoare care nu respectă Numai întotdeauna termenele de livrare și condițiile de calitate prevăzute în contractele economice. în acest fel se ajunge la derogări de materiale, la înlocuirea u- nor materiale cu altele, nu întotdeauna în avantajul calității.Un accent deosebit a fost pus în luările de cuvînt la consfătuirile din județele Constanța, Ilfov, Olt și Vrancea asupra necesității acordării unei atenții sporite în munca de execuție a fiecărui produs, la fiecare loc de muncă, la fiecare o- perație și fază de fabricație. Sînt deziderate ce nu pot fi realizate fără o calificare corespunzătoare a forței de muncă, fără o competență ridicată în executarea tuturor operațiilor de lucru. „Anul trecut am înregistrat refuzuri de mărfuri din cauza proastei calități — arăta la consfătuirea din județul Tlfov tov. Maria Rațiu, inginer șef la

filatura Oltenița. Cauza calității necorespunzătoare a constat în insuficienta pregătire profesională a cadrelor, mai ales a muncitorilor. Iată de ce, trăgînd învățămintele cuvenite din experiența anului precedent, am trecut hotărît, în acest an, la aplicarea unor măsuri eficace pentru ridicarea calificării tuturor categoriilor de salariați. Concomitent am constituit brigăzi speciale de control al calității la nivelul fiecărui schimb".în cadrul consfătuirilor s-a arătat că printr-o serie de măsuri aplicate în ultima vreme sau în curs de finalizare — întărirea compartimentelor C.T.C. din întreprinderi, asigurarea unui control riguros pe întregul flux de fabricație, sporirea exigenței la recepționarea materiilor prime și a materialelor — indicii de calitate vor spori în fiecare întreprindere. Trebuie să se manifeste — au subliniat vorbitorii — o atitudine mai fermă a tuturor . cadrelor din întreprinderi față de problema calității, să se treacă la un program de acțiuni comune ale organizațiilor de partid, sindicat și tineret, astfel îneît ridi-" carea Calității produselor să devină o cauză generală a tuturor salariaților din fiecare întreprindere.Calitatea superioară, indiferent dacă este vorba de mărfuri destinate consumului intern sau exportului, esțe o problemă care cere o preocupare permanentă în toate unitățile economice, la fiecare loc de muncă. în acest sens o serie de vorbitori au subliniat, în cadrul consfătuirilor din județele Botoșani, Constanța, Ilfov, Olt și Satu-Mare, necesitatea introducerii — acolo unde este posibil — a autocontrolului muncitoresc, generalizării acestei metode. Numai prin antrenarea tuturor salariaților în acțiunea de control a calității, printr-un permanent și exigent control al propriei munci și a tovarășilor cu care lucrează, se poate face din problemă calității o acțiune de masă, cu larg ecou în rîndul muncitorilor.
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CALITATEA PRODUSELOR 
-0 CAUZĂ GENERALĂ 
A FIECĂRUI COLECTIVAspectele vitale ale ridicării calității producției au ocupat un loc central în cadrul dezbaterilor. Partici- panții la consfătuiri au subliniat rolul deosebit al Legii privind asigurarea și controlul calității produc-

în ansamblul discuțiilor purtate, un loc important l-au ocupat investițiile. Vorbitorii s-au referit pe larg la rezultatele și experiența dobîndite în acest domeniu, la sarcinile ce revin întreprinderilor de construcții-montaj, celorlalte unități economice, centralelor industriale, ministerelor, sinteză, proiectări pregătire investițiilor. Ei au evidențiat, pe baza experienței de pînă acum, că pregătirea minuțioasă a fiecărei lucrări,. elaborarea din timp a documentațiilor tehnice, întocmirea proiectelor de execuție, contractarea utilajelor, asigurarea aprovizionării tehnico-materiale și a forței de muncă, luarea celor mai bune măsuri organizatorice constituie garanția realizării la termen și cu costuri cît mai reduse a fiecărui o- biectiv, a îndeplinirii întregului plan de investiții.Relevînd experiența bună a unor unități fruntașe, măsurile luate de către altele pentru a lichida ră- minerile în urmă, participanții la discuții au făcut totodată, la capitolul investiții, numeroase observații critice. Astfel, la consfătuirea de la Constanța, o serie de vorbitori, printre care Mircea Her- bei, directorul tehnic al întreprinderii de construcții hidrotehnice, Nicolae Dan, secretar al Comitetului municipal Constanța al P.C.R., ing.

organelor institutelorpentruși execuție a

di-

de de buna

Gheorghe Topîrceanu, rectorul Trustului de construcții locale, și Ion Dumitrescu, Trustului „Carpați", cuvîntul lor de au pus în junsuri privind asigurarea documentațiilor tehnice, livrarea utilajelor, ca și o serie de lipsuri în aprovizionarea cu materiale de construcții. Vorbitorii au propus să se pună mai multă ordine în activitatea întreprinderilor de construcții, avînd în vedere lipsurile existente în încheierea contractelor de aprovizionare, în dezvoltarea bazei proprii de materii prime și materiale, confecționarea u- nor scule și dispozitive, în industrializarea construcțiilor și extinderea acordului global. Au fost făcute, de asemenea, propuneri pentru accelerarea ritmului de realizare a planului de investiții primul tui an.Și la dețul Prahova, mulți vorbitori au insistat asupra necesității de a se asigura la timp întreaga documentație, folosirea judicioasă a timpului și a forței de muncă pe șantiere, urgentarea achiziționării utilajelor. în linii mari, realizarea investițiilor decurge bine. Dar pe unele șantiere ale județului mai dăinuie încă neajunsuri. Așa. de pildă, la tjzina de îngrășăminte chimice Valea Călugărească, la uzina „1 Mai“ din' Ploiești și în alte locuri, utilajele întirzie să sosească,

inginer-șef al de construcții ocupindu-se în da investiții, evidență nea-

prevăzut pentru trimestru al aces-consfătuirea din ju-

iar altele nu au fost încă nici măcar contractate. Pe bună dreptate, Uzina de utilaj chimic din Ploiești a fost criticată în consfătuire pentru faptul că în prezent are restanțe în livrări de circa 1 000 tone utilaj chimic, aducînd în acest fel ■prejudicii combinatelor chimice din Slobozia, Tg. Mureș, Rm. Vilcea etc. După cum sublinia ing. Gheorghe Pascu, directorul I.S.C.M. Brazi, cea mai mică întîrziere în- livrarea utilajelor de către uzinele producătoare creează greutăți în executarea montajului și darea jn funcțiune la termen a noilor obiective de investiții.Numeroși participant la consfătuirea de lucru din județul Olt. evidențiind succesele obținute în realizarea planului de investiții, au arătat în același timp că unele obiective n-au intrat în funcțiune la termenul stabilit, că altele n-au realizat parametrii proiectați, ceea ce a dus la creșterea cu mult a prețului de cost prevăzut inițial. Ing. Marin Mitu,

directorul Grupului de șantiere Slatina al I.S.C.M. Craiova, a citat în această privință o serie de obiective cum sînt Uzina de utilaj alimentar, Fabrica de vagoane, extinderile U- zinei de prelucrare a aluminiului și ale Uzinei de a- luminiu, unde lucrările au fost începute cu întîrziere. La Balș și Slatina există obiective care nu au studiul tehnico-economic a- probat, la care documentația este incompletă sau la care nu este încă rezolvată problema contractării u- tilajelor, ca în cazul Fabricii de cabluri electrice.Problemele privind investițiile s-au situat larg în discuții la toatq consfătuirile care au avut loc pînă acum în județele țării. Vorbitorii au propus adoptarea unor ferme, la nivelul factorilor angajați în procesul de realizare a noilor unități, care să ducă la lichidarea deficiențelor ce determină întîrzieri în xecuția și darea în funcțiune a noilor obiective.

țeană Constanța Naționale — că rentabilitate, în cumulările bănești depind în bună măsură și de ho- tărîrea cu care conducerile de întreprinderi înțeleg să pună capăt hotărît cheltuielilor neeconomicoase. Este vorba de lichidarea rebuturilor, a stocurilor supranor- mative, a produselor de proastă calitate care au diminuat — numai în anul trecut — cu zeci de milioane de lei nivelul beneficiilor, au încărcat în mod nejustificat prețul de cost. Așa s-a ajuns, printre altele, ca cheltuielile la 1 000 lei producție-marfă să fie depășite cu 8 lei.Pornind de la asemenea realități critice, participanții la consfătuirile din județele Botoșani,

Olt și Satu-Mare au subliniat necesitatea aplicării u- nor măsuri hotărîte, cu responsabilități precise, pentru a preîntîmpina apariția cheltuielilor neeconomicoase în acest an. Nu trebuie să privim rezultatele economice doar prin prisma indicilor cantitativi — au spus vorbitorii — ci în primul rînd prin cea a gradului de economicitate. Fiecare întreprindere, fiecare salariat trebuie să știe ce și cît produce, cu ce eficiență. Aceasta nu înseamnă nicidecum scoaterea din fabricație a sottimentelor nerentabile sau cu rentabilitate scăzută, ci căutarea tuturor resurselor capabile să asigure o diminuare a costurilor materiale, o sporire a beneficiilpr la fiecare mie de lei producție.măsuri tuturor

IMPERATIVUL MAJOR: 
EFICIENȚA ECONOMICĂUna din principalele caracteristici ale dezbaterilor a constat în aceea că parti- cipanții și-au exprimat deplina hotărîre pentru atragerea și punerea în valoare a unor resurse importante de creștere a eficienței economice. Pornind de la indicațiile prețioase date în această privință de conducerea de partid — fundamentate pe cerințele majore ale ridicării nivelului eficienței întregii activități economice — o serie de vorbitori au relevat succesele înregistrate în cursul anului trecut și au prezentat sarcinile ce stau în fața colectivelor de întreprinderi în acest an. în luările de cuvînt din cadrul consfătuirilor din județele Botoșani, fov, va, cea, numeroși participant au arătat principalele ne- .• ajunsurir. manifestate , în ' . anul trecu,t și în acest ap într-o serie de sectoare de ’ activitate care au dus la depășirea cheltuielilor de producție, a consumurilor de materii prime și materiale, la creșterea prețului de cost, la diminuarea indicelui productivității muncii, făcînd, totodată, și o serie de propuneri concrete pentru lichidarea tuturor deficiențelor semnalate.Referindu-se la unul din factorii principali care definesc eficiența economică — creșterea productivității muncii — tov. Ion Cioară, secretar al Comitetului județean Vrancea al P.C.R. — a arătat că, în 1970, planul la acest indicator a fost realizat numai în proporție de 98,8 la sută, datorită unor neajunsuri existente în organizarea producției și a muncii -într-o serie de întreprinderi și depășirii nejustificate a numărului

mediu scriptic de salariați. Unitățile de exploatare și industrializare a lemnului din județ vor trebui să treacă în acest an la aplicarea unor măsuri de organizare superioară a muncii, de îmbunătățire a aprovi-. zionării tehnico-materiale. în aceeași ordine de idei, Ia consfătuirea de lucru din județul Ilfov, tov. Constantin Iacob. directorul unității pentru exploatarea și industrializarea lemnului, a arătat că cele patru fabrici pentru industrializarea lemnului lucrează cu o productivitate scăzută datorită, în mare măsură, u- tilajelor învechite de care dispun. El a solicitat forului tutelar sprijin pentru a urgenta aprobarea studiului tehnico-economic propus de întreprindere în vederea modernizării procesului de producție.Mai mulți. vorbitori s-au referit îrȚ cuvîntul- lor Ia . grija care, trebuie acordată gospodăririi raționale a materiilor prinie și materialelor, reducerii cheltuielilor de fabricație, factori care au influență directă asupra eficienței economice a fiecărei unități. Astfel, irig. Romulus Popescu, directorul Tăbăcăriei minerale din Corabia, a arătat că deși s-au încadrat în cheltuielile prevăzute la 1 000 lei producție-marfă, rezultatele economico-financiare ale u- nității puteau fi mai bune dacă nu erau depășite consumurile de materiale care reprezintă 70 la sută din costuri. El a subliniat necesitatea ca tinerele cadre să pună un accent deosebit pe cunoașterea laturilor economico-financiare ale producției.Este un lucru bine știut de toată lumea — preciza tov. Vasile Răsoi, director adjunct la sucursala jude-

Un loc .în cadrul consfătuirilor măsurile care se impun a fi luate în scopul intensificării comerțului exterior, problemele creșterii exporturilor și, ’ îndeosebi, ale îmbunătățirii structurii pro-.‘ ducției de export prin creșterea ponderii produselor de înaltă tehnicitate și complexitate, care înglobează un mare volum de inteligență și manoperă, în totalul exporturilor, respectiv ale diminuării importurilor prin dezvoltarea acțiunii de autoutilare și asimilarea în fabricație a noi produse.întreprinderilor din județul Satu-Mare, care în 1970 și-au depășit sarcinile de export cu 6,5 la sută, le revin la acest capitol, în 1971, sarcini cu 11,4 la sută mai mari decît realizările din anul trecut. Amintind că în 8 întreprinderi din județ valoarea cumulată a producției pentru export a fost în 1970 mai mică cu 1,6 milioane lei valută decît cea planificată, numeroși vorbitori, au arătat, a- pelînd la calcule, și ,1a exemple concrete, că' sarcina- de export este pe deplin realizabilă. „în acest .scop — arăta tov. Vasile Gita, prim-secretar al Comitetului municipal de partid Satu-Mare, referindu-se la situația din județ — este necesar ca timpul de lucru și mașinile, toate capacitățile producție să fie utilizate mai mult randament, cu ficiență sporită. în plus, impune introducerea în fabricație a unor produse noi cu performanțe superioare, caracterizate de un înalt grad de prelucrare".Pornind de la indicațiile secretarului general al partidului privind perfecționarea activității de comerț exterior, o serie de vorbitori s-au referit pe larg la diferite posibilități

create comerțului exterior prin trecerea acestei activități direct la producător — întreprindere, centrală industrială, minister — numeroși vorbitori au scos in evidență posibilitățile concrete pe care le au în prezent unitățile economice de a cunoaște unde ajung produsele lor, la ce preț se valorifică, care sînt exigențele cumpărătorilor de peste hotare. Totodată, ei au făcut o serie de propuneri concrete privind perfecționarea activității noilor unități de comerț exterior. Astfel, ing. Ion Ruda, directorul Uzinei de aluminiu din Slatina, a a- rătat că pentru buna funcționare a întreprinderii de comerț exterior „Alurom" aceasta trebuie să fie încadrată corespunzător cu personal de specialitate și a cerut, în acest sens, sprijin ministerului de resort.în legătură cu problemele exportului, la consfătuirea din județul Gorj, tovarășii Gheorghe Trif, secretar de partid al Combinatului de materiale de con-' strucție, Eugen Ciobanu, de la Inspectoratul de stat pentru controlul calității produselor, Nicolae Sper- dea, directorul C.E.I.L. Tg. Jiu, au solicitat forurilor de resort o mai exactă și mai operativă soluționare a comenzilor pentru export, astfel îneît realizarea și expedierea produselor pentru beneficiarii externi să nu fie cu nimic stînjenită. în repetate rînduri s-a subliniat în cadrul consfătuirii că îmbunătățirea cursului de revenire a leului la export, cu alte cuvinte creșterea eficienței exporturilor depinde în mod.nemijlocit de continua îmbunătățire a calității produselor. „în 1970 — a arătat, între altele, Mihai Ghiurcă, inspectorul-șef al Inspectoratului județean Vrancea pentru controlul calității produselor — de la beneficiarii externi s-au primit o serie de reclama- ții în legătură cu nerespec- tarea întocmai a tuturor clauzelor contractuale. E- xistă condiții ca prin întărirea disciplinei tehnologice și a compartimentelor -de- control; tehnic al palită- ......  “ V (BAS- între-
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de reducere a importurilor în vederea asigurării unei balanțe comerciale externe cît mai echilibrate. în consfătuirile din județele Ilfov, Gorj, Olt și Constanța, bunăoară, au fost evidențiate numeroase măsuri care trebuie luate în scopul judicioasei dimensionări a normelor de consum la materiile prime și materialele aprovizionate din import, extinderii utilizării unor înlocuitori prejudicia prin aceasta cu nimic calitatea produselor, asimilării în fabricație a unor piese, aparate și sub- ansamble procurate pînă acum de peste hotare.— în scopul reducerii volumului de plăți externe ale țării — a arătat tov. Petre Pavel, 'secretarul comitetului de partid al Șantierului naval din Oltenița — ne vom ocupa mai mult de fabricarea cu mijloace prpprii a unor piese pentru nave pe care pînă acum le-am importat. Am calculat că în felul acesta 700 000 Iei valută vor putea fi utilizați pentru acoperi- . . rea altor cerințe ale economiei. Un accent deosebit ții;:prOduădldr prinderi'1'calitatea‘''tuturor produselor de export să fie ireproșabilă, ca repetarea unor asemenea neajunsuri, în mod Inevitabil însoțite 1 de pierderi, să fie cu de- săvîrșire exclusă".în scopul asigurării respectării întocmai a contractelor încheiate cu beneficiarii externi, livrării ritmice a produselor la export, în numeroase întreprinderi din întreaga țară s-a introdus — cu bune rezultate — urmărirea pe bază de grafice zilnice a realizării planului la producția de export. în cadrul consfătuirilor din județele Brăila, Vaslui, Gorj, Prahova și altele s-a insistat asupra necesității generalizării acestei modalități de lucru.

- vom pune, de asemenea, ? pe autodotare. Este adevărat, în 1970 am realizat cu mijloace proprii o serie de utilaje valoroase. Avem însă, în acest domeniu, posibilități mult mai mari, pe care sîntem hotărîți să le punem în valoare realizînd prin autodotare noi prese, electrovagoneți, utilaje de prelucrat table etc.Despre posibilitățile de a amplifica activitatea de autodotare — mijloc eficient de diminuare a importurilor și, creare a unor noi bilități la export discutat pe larg și sfătuirile de lucru dețele Prahova, Brăila și Constanța.Referindu-se la condițiile deosebit de avantajoase

totodată, de disponi- — s-a în con- din ju- Vaslui,

ANGAJAMENTE PENTRU 1971
în consfătuiri au fost adoptate, într-o at

mosferă entuziastă, telegrame adresate Co
mitetului Central al partidului, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, prin care oamenii 
muncii din unitățile economice din județele 
respective se angajează ca în cinstea celei 
de-a 50-a aniversări a creării Partidului Co
munist Român să realizeze exemplar și să 
depășească sarcinile de plan pe anul 1971. 
Dintre aceste angajamente enumerăm :

la export a unor produse în valoare de 1,5 
milioane lei valută.

• Realizarea peste plan a unor beneficii 
în valoare de 28,4 milioane lei.

!N JUDEȚUL PRAHOVA

IN JUDEȚUL GORJ :

ÎN JUDEȚUL BOTOȘANI
• Depășirea planului anual la producția 

marfă cu 1,7 la sută, realizîndu-se peste pre
vederi 50 tone fire bumbac, 80 000 mp țesă
turi confecții, 1 200 tone zahăr, 50 tone 
brînzeturi și altele.

• Livrarea unei producții suplimentare la 
export de 2 la sută.

• Reducerea consumurilor planificate cu 
104 tone metal, 12 tone bumbac, 100 mc ma
terial lemnos, 150 tone ciment și alte mate
riale.

• Extragerea peste plan a 30 000 tone lig
nit, 3 000 tone țiței, 1 milion mc gaze și reali
zarea suplimentară a 50 tone gazolină, 6 000 
tone ciment, 2 000 tone var, 100 000 mp plăci 
azbociment, 3 000 mp parchete etc.

• Livrarea la fondul pieței a unei produc
ții suplimentare în valoare de 5,1 milioane 
lei și depășirea planului de export cu 4,1 
milioane lei valută.

• Realizarea peste plan a 14,3 milioane 
de lei beneficii.

• Planul producției marfă industriale va 
fi depășit cu 250 milioane lei.

• La export se va livra o producție supli
mentară de 30 milioane lei valută, iar la fon
dul pieței — de 20 milioane lei.

• Economisirea a 1 800 tone metal, 1 200 
mc material lemnos, 9,2 milioane kWh ener
gie electrică și reducerea cheltuielilor de pro
ducție cu 50 milioane lei.

• Beneficiile peste plan se vor ridica la 
63 de milioane lei.

ÎN JUDEȚUL SATU-MARE :

ÎN JUDEȚUL BRĂILA
• Se va realiza peste plan o producție 

marfă de 104 milioane lei, iivrîndu-se peste 
prevederi 4 500 tone laminate, 50 buc. echi
pamente pentru buldozere, 310 tone utilaj 
tehnologic pentru industria chimică, 700 tone 
celofibră ț. a.
• Livrarea unei producții suplimentare la 

fondul pieței în valoare de 8 milioane lei și 
de 2 la sută la export.

o Realizarea unor beneficii suplimentare în 
valoare de 12 milioane lei.

ÎN JUDEȚUL CONSTANȚA :
• Planul producției globale va fi depășit 

cu 57,2 milioane lei, iar cel al producției-mar- 
fă cu 54,1 milioane lei, realizîndu-se peste 
prevederi 5 600 tone ciment, 70 tone oțel, 
1 5C0 tone îngrășăminte cu fosfor (substanța 
activă), 100 tone hîrtie, 145 000 mp furnir.

o Livrarea unei 
fondul pieței de 8,30 milioane lei și oferirea

producții suplimentare la

ÎN JUDEȚUL ILFOV
• Peste plan o producție marfă de 78 mi

lioane lei.
• Livrarea unei producții suplimentare la 

fondul pieței în valoare de peste 30 milioane 
lei.

• Realizarea unor economii suplimentare 
la prețul de cost în valoare de 4,5 milioane 
lei și beneficii suplimentare de 7,6 milioane 
lei.

• Reducerea importurilor cu circa 3 milioa
ne lei valută, prin mai buna gospodărire a 
materialelor și intensificarea autodotării.

• Depășirea planului producției globale in
dustriale cu 45 milioane lei, al producției- 
marfă. vîndută și încasată cu 40 milioane lei.

• Livrarea unei producții suplimentare la 
export în valoare de 2 milioane lei valută.

• Realizarea unor beneficii suplimentare de 
6 milioane lei.

• Obținerea unor economii de 400 tone 
metal și 600 mc lemn.

ÎN JUDEȚUL VASLUI

ÎN JUDEȚUL OLT

• Realizarea peste plan a unei producții- 
marfă de 45 milioane lei.
• Livrarea unei producții suplimentare la 

export în valoare de 3,6 milioane lei valută.
• Reducerea cheltuielilor de producție cu 2 

milioane lei.
o Obținerea unor beneficii suplimentare în 

valoare de 11 milioane lei.

• Depășirea planului producției globale in
dustriale cu 1 la sută, Iivrîndu-se peste pre
vederi 500 tone aluminiu, 1 000 tone țiței, 1 000 
tone cocs-petrol calcinat.

• Depășirea cu 0,8 la sută a planului de 
export.

• Depășirea productivității muncii pe sala
riat cu 0,8 la sută.

• Obținerea unor beneficii suplimentare de 
2,1 la sută.

ÎN JUDEȚUL VRANCEA
• Depășirea planului produefiei-marfă cu 

29 milioane lei, realizîndu-se peste prevederi 
15 000 costume bărbătești, 300 tone produse 
chimice, 500 000 litri de vin etc.

• Livrarea la export a unei producții su
plimentare în valoare de 2,5 milioane lei va
lută.

o Obținerea unor beneficii suplimentare în 
valoare de 7 milioane lei.
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I) baza proiectelor elaborate de arhitecți, au fost supuse discuției publice, asupra lor și-au spus cuvîn- tul oamenii muncii, apreciind ceea ce este valoros și criticînd lucrurile neizbutite, concepțiile greșite, deficiențele. în cele ce urmează vreau să mă opresc asupra unor tendințe negative și asupra unor lipsuri — pe bună dreptate semnalate critic de opinia publică — și care se mai fac simțite în activitatea arhitecților și proiectanți- lor din țara noastră.Firește, este de înțeles aspirația arhitecților noștri de a aborda și concepe proiectele diferitelor construcții într-un spirit și într-o manieră cit mai modernă. Putem spune că în această direcție s-au realizat în țara noastră lucrări deosebit de valoroase. Atît cetățenii patriei cît și vizitatorii străini au apreciat și apreciază îndrăzneala, fantezia creatoare, spiritul novator demonstrat de arhitecții noștri în, realizarea miilor de obiective industriale, a sutelor de mii de locuințe, de lăcașuri de cultură și sănătate înălțate pretutindeni. Totodată, nu putem să nu remarcăm faptul că, acționînd în această direcție, s-au neglijat adesea tradițiile bogate și valoroase Lie arhitecturii românești, specificul nostru național. Or, noi considerăm că arhitectura modernă nu poate să nu țină seama și de tradițiile naționale, de ceea ce este caracteristic spiritului și sensibilității națiunii respective, de concepția despre frumos a fiecărui popor. După cum știți, avem tradiții culturale bogate ; poporul nostru este profund iubitor de frumos.t Doresc, de asemenea, să subliniez aici justețea acelor opinii criptice exprimate de cetățeni, care arătă că la proiectarea unor cartiere și mari ansambluri de locuințe nu a existat întotdeauna preocuparea pentru asigurarea unei ambianțe generale social-culturale cît mai corespunzătoare cerințelor noi de viață ale oamenilor muncii. S-a ignorat adesea crearea a ceea ce am putea numi centrul de gravitate al nucleului arhitectonic, centru constituit din îmbinarea armonioasă a clădirilor destinate locuințelor, precum și a celor destinate activității comerciale, de deservire și cu caracter cultural, a spațiilor afectate odihnei și recreației, activităților distractive și de altă natură.Există, de asemenea, critici îndreptățite în legătură cu activitatea del sistematizare desfășurată de arhitecții noștri» ■ Cu toate că de multă vreme s-a atras atenția asupra necesității unei amplasări cît mai raționale a noilor construcții în orașe, se constată încă deficiențe în concepția de sistematizare. în cartiere noi, blocurile sînt dispersate uneori la întîmplare, nu se mai încheagă în străzi și bulevarde precis conturate, într-o linie urbanistică clară. O asemenea sistematizare \ are, totodată, drept consecință risipa de teren. Procedeul de a păstra'între blocuri mari suprafețe de teren nefolosite nu numai că afectează negativ imaginea arhitecturală a cartierului, a localității respective, dar reduce densitatea construcțiilor de locuințe, împiedică satisfacerea în cele mai bune condiții a nevoilor de spațiu locuibil în orașele respective.Am mai avut ocazia să mă refer și cu alte prilejuri la tendințele de gigantomanie manifestate în domeniul construcțiilor industriale, la „pasiunea" pentru edificii de dimensiuni și proporții nejustificate de cerințele funcționale reale, de necesitățile concrete ale activității producției. A existat și mai există încă tendința de a asigura clădirilor industriale exterioare costisitoare, realizate prin folosirea unor materiale scumpe, greu de procurat și care nu sînt reclamate prin nimic de producție. Asemenea o- rientări — în contradicție, de altfel, cu practicile uzitate pe plan internațional, cu tendința universală, cu adevărat modernă, spre construcții simple, rațional dimensionate, cît mai ușoare — duc la o mare scumpire a investițiilor. în legătură cu aceasta este de criticat și tendința de a se acorda o pondere exagerată construcțiilor anexe 

în cadrul uzinelor și combinatelor noi, clădirilor pentru administrație, pentru activități cu caracter neproductiv. Preocuparea de a pune pe primul plan zidurile și nu elementul determinant al producției, mașinile și utilajele, a costat destul de scump statul nostru. Trebuie spus că înclinația spre dimensiuni disproporționate, practicarea unui stil arhitectural extravagant, costisitor, s-au manifestat și în domeniul construcțiilor social-culturale.Este limpede că la slaba preocupare a arhitecților pentru economicitatea construcțiilor, la fenomenul de ruptură manifestat multă vreme între arhitectură și producție a contribuit, într-o anumită măsură, și faptul că în cadrul programului de studii în învățămîntul superior, disciplinele legate de e- ficiența economică ocupă un loc nesatisfăcător. Cu toate că în timpul din urmă s-au luat unele măsuri în această privință, cunoștințele arhitecturale nu se predau încă într-o legătură strînsă cu problemele economice ale dezvoltării industriei și agriculturii, ale vieții social-culturale din patria noastră.De asemenea, cred că trebuie a- trasă atenția asupra unei anumite neglijări de către școala noastră superioară a datoriei de a cultiva în rîndul studenților tradițiile arhitecturii naționale, de a orienta pe viitorii arhitecți în direcția îmbinării armonioase a 'specificului național, popular, cu cerințele construcției moderne, astfel încît să rezulte o sinteză originală, proprie noii arhitecturi românești, care să exprime cît mai plastic caracteristicile și gustul poporului nostru, precum și principiile estetice ale societății socialiste.Desigur, arătînd aceste neajunsuri, nu înseamnă că negăm —■ ceea ce am afirmat încă de la început — marea contribuție pe care arhitecții și proiectanții au adus-o și o aduc la vasta operă constructivă ce se desfășoară în țara noastră. Dar scopul conferinței dumneavoastră este, cred, nu , numai punerea în evidență a lucrurilor bune, ci și a greșelilor și orientărilor necorespunzătoare, pentru a se putea contura astfel clar direcțiile dezvoltării de viitor a creației arhitecturale corespunzător nevoilor societății noastre socialiste.în legătură cu aceasta, cred că se impune să subliniem deschis faptul că Uniunea arhitecților, conducerea sa nu au acționat cu destulă hotărîre pentru rezolvarea problemelor ce stau astăzi în fața arhitecturii din România. Totodată, o parte din neajunsurile despre care am vorbit mai înainte se datoresc, cred, și concentrării exagerate a masei arhitecților la centru, în Capitală, faptului că destul de puțini arhitecți și proiectând lucrează în județe, acolo unde se desfășoară în practică, nemijlocit, munca de creație și construcție. De asemenea, nu toți arhitecții urmăresc pînă la capăt realizarea proiectelor pe care le concep, nu conlucrează suficient cu constructorii, cu beneficiarii, în vederea adoptării soluțiilor constructive cele mai eficiente.Actuala conferință va trebui să definească limpede sarcinile ce stau azi în fața gîndirii și creației noastre arhitecturale, pentru cristalizarea unei școli românești a- vansate de arhitectură cît mai modernă, care să corespundă cerințelor actuale ale dezvoltării econo- mico-sociale a României și, în același timp, să-și aducă contribuția proprie la progresul arhitecturii pe plan internațional. Noi dorim ca arhitecții, Uniunea arhitecților să aibă un rol tot mai important în viața societății noastre socialiste. (Aplauze puternice).Stimați tovarăși,Conferința dumneavoastră se desfășoară în condițiile cînd întregul popor a trecut cu toate forțele la înfăptuirea prevederilor noului plan cincinal 1971—1975. Cunoașteți cu toții amplul program de construcție economică, socială și culturală elaborat de Congresul al X-lea și pe care îl prevede cincinalul de curînd. început. Ceea ce vreau să subliniez în mod deosebit la conferința dumneavoastră este 

că din totalul de investiții ce se prevede pentru următorii 5 ani, și care însumează circa 500 miliarde lei — mai mult decît s-a cheltuit la acest capitol în ultimul deceniu — peste 200 de miliarde vor fi a- fectate construcțiilor propriu-zise, atît în domeniul economic, cît și în cel social-cultural.Cincinalul actual prevede ridicarea unui număr de peste 1700 obiective industriale și agricole în toate județele țării,' dezvoltarea rețelei de școli, a construcției de spitale și policlinici, de creșe, cămine și alte instituții publice, realizarea din fondurile statului a peste 500 000 de locuințe noi. în a- celași timp, vom acționa pentru dezvoltarea în continuare a sistematizării orașelor. De asemenea, se vor lua măsuri care să asigure realizarea, în următorii 10—15 ani, a sistematizării rurale, precum și crearea de noi centre urbane.Iată, tovarăși, ce largi perspective de creație, de afirmare a talentului și capacității de muncă se deschid în fața arhitecților chemați să realizeze, împreună cu întregul popor, vastul program de dezvoltare a patriei, stabilit de Congresul al X-lea. (Aplauze pu
ternice). întotdeauna, dar mai cu seamă astăzi, arhitectura a fost și este strîns legată de satisfacerea nevoilor reale ale oamenilor, a necesităților societății ; ea are menirea de a da viață unor construcții care să asigure poporului condiții de muncă și de trai' cît mai bune, să îmbine în modul cel mai armonios utilul cu frumosul. Criteriul fundamental care trebuie să stea în centrul atenției tuturor celor care lucrează în domeniul arhitecturii este utilitatea socială a lucrărilor pe care Ie concep și le realizează. De altfel, pînă la urmă, valoarea oricărei opere create de mintea și migra omului este determinată de măsura în care satisface o necesitate a comunității umane, răspunde cerințelor vieții, ale progresului. Arhitectura este, poate, dintre toate artele, cea mai legată de satisfacerea necesităților omului. (Vii aplauze).în noul cincinal, acționînd pe linia înfăptuirii politicii partidului de ridicare continuă, susținută a nivelului de trai material și spiritual al întregului popor, se prevede, cum am arătat, realizarea unui mare volum de construcții social-culturale. Este necesar ca noile ansambluri de locuințe ce se vor ridica în acest cincinal să fie astfel concepute încît, printr-o. judicioasă amplasare a construcțiilor de interes social-cultural, să se asigure satisfacerea într-un grad sporit a cerințelor și exigențelor crescînde ale oamenilor muncii. în același timp, noile ansambluri trebuie să ofere o imagine estetică atrăgătoare, care să îmbine în mod armonios linia simplă și elegantă a stilului modern, contemporan, cu frumusețea plastică a formelor arhitecturale tradiționale românești. Clădirile de utilitate publică ce se prevăd a fi construite trebuie plasate îh așa fel încît fiecare ansamblu de locuințe să posede un centru social propriu, care să permită locuitorilor o bună aprovizionare, serviciile necesare, o viață culturală bogată și variată, parcuri de recreere și agrement, terenuri pentru sport și alte activități organizate pentru tineret și copii. Asemenea centre trebuie să fie un puternic factor de atracție pentru cetățeni, cadrul unei ambianțe cît mai plăcute de viață.Atît în noile cartiere care se construiesc în prezent, cît și in cartierele ridicate în ultimii ani, este necesar să se'asigure o folosire cît mai rațională ă suprafețelor de teren, o densitate optimă a construcțiilor. în procesul de dezvoltare continuă a orașelor, cartierelor, străzilor, trebuie să se urmărească și retușarea greșelilor de concepție și a deficiențelor de sistematizare comise în trecut.Cînd arhitecții se așează la planșetă, trebuie să se gîndească în primul rînd la om. Nu trebuie să uite, de asemenea, că ei înșiși vor locui în ansamblurile pe care le proiectează. (Vii aplauze).Probleme importante se pun, de asemenea,- în legătură cu sistematizarea satelor. Pe baza hotărîrilor Conferinței Naționale a partidului 

sînt în curs de elaborare și definitivare studiile de sistematizare a satelor. în cursul acestui an vor trebui realizate schemele orientative pentru sistematizarea teritorială a județelor, a comunelor și satelor. Unul din obiectivele esențiale ale sistematizării va fi crearea în fiecare județ a noi centre urbane în jurul cărora să graviteze 4—5 comune. Totodată, se va urmări concentrarea și folosirea cît mai rațională a clădirilor de utilitate social-culturală, organizarea activității de deservire comercială, sanitară, cultural-artistică a populației. Acționînd cu perseverență în această direcție, vom asigura ca, într-adevăr, în următorii 10—15 ani, satul românesc să-și schimbe în mod radical înfățișarea. Paralel cu dezvoltarea forțelor de producție, cu modernizarea producției agricole, cu intensificarea întregii vieți economice, culturale și sociale a satelor, sistematizarea rurală trebuie să contribuie la a- propierea treptată a satului de oraș pe calea ridicării generale a condițiilor de trai ale țărănimii, ale tuturor locuitorilor din mediul rural. Aceasta este o condiție esențială a făuririi unei societăți armonios dezvoltate, care să ofere tuturor oamenilor muncii de la orașe și sate posibilități egale de a se bucura de binefacerile civilizației moderne, de condiții de viață materiale și spirituale optime. A- ceasta este o condiție de bază a construcției societății socialiste multilateral dezvoltate, a trecerii la făurirea comunismului în România. (Aplauze puternice).în ce privește construcțiile economice, o atenție deosebită vor trebui să acorde arhitecții și proiectanții sarcinii ca noile obiective să asigure, prin modul în care sînt concepute și realizate, condiții cît mai bune de lucru pentru muncitori, tehnicieni, și ingineri, ținînd seama de cerințele organizării moderne a producției, ale protecției și securității muncii, de preocuparea constantă a partidului și statului nostru pentru ușurarea efortului fizic al celor ce muncesc. Trebuie ca și pe această cale să asigurăm crearea unei ambianțe cît mai adecvate de lucru, să contribuim la transformarea procesului de muncă — care, după cum se știe, reprezintă o necesitate socială — într-o reală satisfacție.Pornind de la aceste cerințe, trebuie evitat însă în proiectarea construcțiilor tot ceea ce este de prisos, costisitor, neeconomicos, tot ce merge pe calea grandomaniei și extravaganței. Principala grijă a arhitecților trebuie să fie crearea unui cadru cît mai ieftin pentru buna funcționare a ceea ce este esențial și hdtărîtor în procesul de producție — mașinile și utilajele, instalațiile tehnice. Linia pe care trebuie să meargă proiectarea este de a micșora continuu, în ansamblul investițiilor, ponderea cheltuielilor afectate construcțiilor. Trebuie mai bine valorificate în această privință atît experiența pozitivă proprie, cît și experiența țărilor avansate, pentru a găsi soluții de amplasare în aer liber a unor instalații și utilaje, fo- losindu-se pentru construcția halelor materiale ușoare și ieftine, în- locuindu-se cele deficitare și scumpe.în domeniul construcțiilor industriale, preocuparea trebuie să fie nu de a realiza opere arhitecturale „de artă", smulgînd admirație trecătorilor pentru înfățișarea exterioară a unităților economice, ci de a crea cadrul corespunzător și condițiile necesare pentru ca oamenii muncii să creeze ei opere de artă în domeniul producției de bunuri materiale, care să stîrnească admirație, atît în țară cît și în străinătate, printr-o tehnicitate înaltă, printr-o calitate ireproșabilă, care să poată concura cu succes pe orice piață printr-un preț de cost cît mai scăzut. Procedînd astfel, proiectanții obiectivelor industriale vor putea spune că și-au făcut cu adevărat datoria, că și-au înțeles menirea ce le revine în asigurarea progresului economic al tării. (Vii 
aplauze). Numai pe calea reducerii dimensiunii construcțiilor industriale am fi putut obține, în cincinalul care a;trecut, o economie de circa 10 miliarde de lei. Ținînd seama de volumul mare pe care-1 

avem de construit în cincinalul următor, printr-o dimensionare rațională a clădirilor vom putea realiza economii de 15—20 de miliarde de lei, ceea ce înseamnă echivalentul a peste 300 de mii de apartamente, dacă socotim la prețul de 50 de mii apartamentul. Iată ce mari posibilități de economie există în acest domeniu. Iată de ce, la proiectarea unei uzine trebuie să se pornească nu de la vise, de la viziuni grandioase, ci de la necesitatea folosirii eficiente a fiecărui leu, a fiecărui kg de ciment sau de fier-beton.Pînă la urmă, trebuie să vă gîn- diți că sînteți nu numai arhitecți și proiectanți, ci și beneficiari, proprietari ai tuturor acestor bogății — fiecare cetățean este coproprietar al avuției naționale — și aveți obligația să vă preocupați, ca și noi, de gospodărirea cît mai bună a mijloacelor materiale și financiare ale statului, pentru a crea cît mai multe locuințe, cît mai multe spații de lucru pentru populație, pentru a contribui la prosperitatea patriei. Numai pe a- ceastă cale vom putea crește venitul național, vom putea crea condiții pentru ridicarea tot mai rapidă a bunăstării generale a poporului nostru. (Vii aplauze).în legătură cu aceasta este necesar să se asigure o strînsă colaborare între arhitecți, constructori și beneficiarii direcți ai noilor con-, strucții — muncitorii, inginerii și tehnicienii care urmează să conducă procesul de producție în unitățile respective. Tot ceea ce se proiectează și se construiește în domeniul industrial trebuie să fie rezultatul cooperării acestor factori, sinteza gîndirii și experienței lor comune.Este de înțeles că înfăptuirea importantului program de construcții ce ni-1 propunem în cadrul cincinalului actual, scurtarea duratei de execuție a lucrărilor și realizarea unor construcții eficiente, moderne, nu sînt posibile decît în condițiile asigurării unui grad sporit de industrializare a construcțiilor, utilizării largi a prefabricatelor și a metodelor industriale de execuție. Această cerință, ridicarea activității de construcții din ,țara noastră la nivelul tehnicii mondiale, nu se poate realiza fără asigurarea tipizării proiectării, fără utilizarea pe scară largă a proiectelor tip. Promo- vînd intens practica elaborării de proiecte tip, trebuie combătută, totodată, mentalitatea că tipizarea proiectelor, introducerea metodelor moderne, industriale, în construcții trebuie să ducă în mod fatal la monotonie și uniformitate,, Forța de creație, capacitatea șî spiritul de inovație al arhitectului modern se verifică tocmai în găsirea soluțiilor care să permită, în condițiile tipizării proiectelor și industrializării lucrărilor, realizarea unei largi varietăți de stiluri, de forme. Noi sîntem convinși că arhitecții din țara noastră dispun de suficient talent, de spirit creator, sînt înzestrați cu bogată fantezie profesională și sînt capabili ca, mergînd pe calea tipizării și industrializării lucrărilor, să creeze opere de mare valoare arhitecturală.O sarcină importantă, care astăzi intră încă foarte puțin în atenția arhitecților și proiectanților, este grija pentru interiorul locuințelor și construcțiilor social-culturale, pentru confortul și ambianța pe care acesta îl oferă oamenilor muncii. în legătură cu aceasta se impune organizarea colaborării între arhitecți și realizatorii de modele în producția bunurilor industriale de folosință îndelungată. Dimensiunile, forma și funcționalitatea mobilierului locuințelor trebuie concepute paralel cu proiectele arhitectonice ale construcțiilor ; astfel cumpărătorul nu va mai în- tîmpina dificultăți la amplasarea în locuința sa a mobilei existente pe piață. Același lucru e volabil și în ceea ce privește producția de covoare, de tapete, de instalații sanitare și altele. Printr-o mai bună conlucrare a arhitecților cu cei ce proiectează și realizează aceste bunuri, să dăm posibilitate cetățeanului să-și creeze un cadru de viață cît mai adecvat, cît mai plăcut.Viața, activitatea practică de proiectare și realizare a construc

țiilor ridică în fața arhitecților necesitatea de a fi în permanență la curent cu tot ceea ce aduce nou, a- vansat, experiența modernă, de a cunoaște și studia cuceririle arhitecturii mondiale, realizările cele mai valoroase de pretutindeni. Aceasta face necesară dezvoltarea contactelor, a relațiilor de colaborare cu arhitecții și proiectanții din străinătate, inclusiv cooperarea internațională pentru găsirea unor soluții constructive și arhitecturale optime, pentru valorificarea cît mai intensă în practică a experienței mondiale.Este de înțeles că rezolvarea problemelor tot mai complexe iz- vorîte din cerințele programului măreț pe care îl avem de înfăptuit pune în fața Uniunii arhitecților sarcini și răspunderi deosebit de mari. Uniunea trebuie să fie cel mai înalt for obștesc de dezbatere a acestor probleme, să aibă un rol activ în elaborarea soluțiilor,^ a principiilor de bază ale dezvoltării arhitecturii noastre în concordanță cu cerințele actuale și de perspectivă ale societății noastre socialiste. în cadrul uniunii, trebuie să se organizeze în mod sistematic schimburi largi de opinii, o vie activitate de generalizare a practicii originale și a experienței internaționale, care să contribuie la definirea unei școli românești moderne de arhitectură, receptivă la tot ceea ce este nou, capabilă să îmbine în modul cel mai fericit specificul național cu spiritul modern, contemporan, criteriile estetice cu cele de economicitate și funcționalitate.Prin întreaga sa activitate, U- niunea arhitecților trebuie să a- jute guvernul țării la elaborarea și înfăptuirea măsurilor pentru realizarea în cele mai bune condiții a programului de construcții ; ea trebuie să devină organul de specialitate — ca să spun așa — al conducerii de partid și de stat în domeniul proiectării, forul real și eficient de orientare și îndrumare a tuturor specialiștilor din arhitectură, a întregului corp de arhitecți. (Vii aplauze).în același timp, uniunea trebuie să aibă un rol important în ridicarea continuă a nivelului de cunoștințe al arhitecților și proiec- tanților, în perfecționarea pregătirii lor profesionale și ținerea la curent cu tot ceea ce aduce nou, avansat, practica în acest domeniu. Ea trebuie să asigure o mai bună repartizare a forțelor de proiectare pe întregul cuprins al țării, o mai rațională folosire a cadrelor de arhitecți pentru acoperirea cerințelor tuturor județelor. Trebuie să avem în vedere, că, în perspectivă, orașele și comunele vor trebui și ele să dispună de specialiști. Uniunea trebuie să dezvolte și să îmbunătățească activitatea filialelor existente, să-și organizeze filiale în toate județele, unind în cadrul acestora forțele arhitecților și proiectanților, dezbătînd' problemele pe care' le ridică activitatea de construcție pe plan local.Uniunea arhitecților trebuie să asigure o colaborare strînsă cu alte categorii de specialiști și oameni ai muncii care concură la ridicarea construcțiilor, la amenajarea lor, la dezvoltarea urbanismului, la sistematizarea orașelor și satelor. La dezbaterea problemelor și la soluționarea lor, uniunea trebuie să antreneze, alături de arhitecți, constructori, economiști, sociologi și alți specialiști, organizînd împreună cu aceștia grupe speciale de studiu și de elaborare a soluțiilor. De asemenea, uniunea trebuie să conlucreze cu organizațiile sindicale, de tineret, de femei, cu alți reprezentanți ai opiniei publice pentru a cunoaște cît mai bine cerințele și punctele de vedere ale tuturor categoriilor de oameni ai muncii. Procedînd astfel, Uniunea arhitecților va mijloci în mod eficient legătura arhitecților cu întreaga viață tumultuoasă a patriei noastre, cu cerințele pe care le ridică evoluția societății, va face ca munca și activitateâ întregului corp de arhitecți și proiectanți să exprime în mod adecvat dorințele și aspirațiile întregului popor — beneficiarul nemijlocit a tot ceea ce se creează astăzi în România socialistă.O condiție fundamentală a progresului arhitecturii românești, a 

creșterii capacității sale de a răspunde în condiții cît mai bune cerințelor sporite pe care le pune dezvoltarea generală a țării o constituie creșterea preocupării pentru perfecționarea învățămîntului superior, pentru legarea lui cît mai strînsă de cerințele practicii edificării socialismului. în conformitate cu hotărîrile partidului și guvernului privind perfecționarea întregului nostru învățămînt, trebuie să se pună un mai mare accent pe dezvoltarea activității practice a studenților.încă de pe băncile școlii, viitorii arhitecți trebuie puși în situația de a soluționa probleme de proiectare concretă din orașe și sate și nu de a se rezuma la însușirea unor norme și principii generale. Trebuie să facem astfel încît în timpul școlii studenții să lucreze efectiv la proiectele de construcție social- culturală și industrială, ca lucrările de diplomă ale absolvenților să reprezinte proiecte reale, soluții constructive pentru înălțarea unor construcții economice și social-culturale concrete și nu scheme abstracte, simple improvizații fără utilitate practică, sau eventual doar pentru expoziții. Să înțelegem că viitorii arhitecți trebuie să lucreze din primul an al facultății, înce- pînd cu desenul și pînă la proiect. Numai așa școala noastră de arhitectură va deveni o școală modernă, viitorii arhitecți vor putea corespunde din prima zi a intrării în cîmpul muncii cerințelor practicii, dezvoltării societății noastre. Desigur, aceasta e valabil nu numai pentru arhitecți, dar mă refer acum la arhitectură, unde considerăm că în școală se poate face mai mult decît în orice alt domeniu o activitate concretă, se poate lega procesul de învățămînt de activitatea de proiectare zilnică.Se știe că actuala capacitate de proiectare nu ține pasul cu nevoile planului de construcții. întîrziem din această cauză începerea unor construcții, în timp ce dispunem de sute și sute de profesori, conferențiari, asistenți, studenți care ar putea participa efectiv la realizarea acestor lucrări. Aceasta cerem noi învățămîntului să facă începînd din acest an !Iată, tovarăși, cîteva probleme pe care am dorit să le ridic în fața conferinței dumneavoastră, a arhitecților și proiectantilor din România. Am speranța — mai mult — convingerea, că conferința dumneavoastră va marca un moment important în arhitectura din România, că urmările conferinței vor fi simțite în cel mai scurt timp în întreaga activitate de proiectare din' țara noastră. •.Fără îndoială, dezbaterile conferinței vor duce la elaborarea unui program concret de acțiune al Uniunii arhitecților — un larg forum democratic al arhitecților din România care, alături de întregul popor, să contribuie la înfăptuirea cu succes a marilor sarcini trasate de Congresul al X-lea al partidului. 
(Aplauze prelungite).De felul cum veți dezbate problemele, de oamenii pe care îi veți alege în conducerea uniunii depinde activitatea viitoare. Noi dorim ca uniunea să aibă o conducere activă, care să militeze pentru a realiza în practică marile sarcini ale arhitecturii, să mobilizeze și să unească eforturile tuturor arhitecților.Tocmai de aceea, să alegeți în conducerea uniunii pe cei mai buni dintre dumneavoastră — și profesional și politic — cetățeni valoroși ai patriei noastre, hotărîți să facă totul pentru a pontribui la construcția socialismului și comunismului în România, la înălțarea poporului nostru pe culmile civilizației și progresului. (Aplauze pu
ternice).Doresc să urez succes deplin lucrărilor conferinței, tuturor creatorilor din domeniul arhitecturii, de la care poporul român așteaptă noi și valoroase proiecte pentru edificiile ce se înalță pe tot cuprinsul țării, un aport și mai mare la ridicarea luminosului edificiu al socialismului pe pămîntul României. (Aplauze prelungite).Vă doresc dumneavoastră, tuturor arhitecților și proiectanților, succese cît mai mari în activitatea viitoare, multă sănătate și fericire ! 
(Aplauze puternice, prelungite).

LUCRĂRILE CONFERINȚEI

UNIUNII ARHITECȚILOR
ț întreprinderea minieră Rm. Vilcea
i își triplează producția

IA UZINA DE MECANICĂ FINĂ DIN SINAIA

Pompa de injecție nr. 1500 000
(Urmare din pag. I)Cuvîntarea a fost subliniată, în repetate rînduri, cu puternice și îndelungi aplauze.Președintele Uniunii arhitecților a mulțumit călduros, în numele tuturor arhitecților, atît pentru aprecierile pozitive făcute la adresa muncii lor, cît și pentru prețioasele îndrumări date în scopul ridicării la un nivel superior a activității arhitecturale și urbanistice din țara noastră.în pauza care a urmat, secretarul general al partidului, ceilalți conducători de partid și de stat s-au întreținut cu membri ai comitetului de conducere al uniunii, cu cadre didactice din învățămîntul superior de specialitate, cu proiectanți și arhitecți.

în continuare, președintele Uniunii arhitecților, Pompiliu Macovei, a prezentat raportul Comitetului de conducere al uniunii.A fost prezentată apoi darea de seamă a comisiei de cenzori.Pe marginea raportului au început discuțiile. Au luat cu- vîntul arh. Ștefan Barthon — Institutul de proiectări al industriei ușoare, arh. Enă- chescu Cristian — Institutul proiect-București, arh. Gheorghiu Bujor — Institutul de proiectări al Ministerului învățămîntului, arh. Mircea Stancu .— Ministerul Turismului, arh. Dan Cristescu — Institutul județean de proiectare Brașov, arh. Mihai Calinovschi — Institutul de studii și pro

iectări agricole, arh. Mihai E- nescu — Institutul de proiectări „Carpați", arh. Mircea Lupu — Institutul de arhitectură „Ion Mincu", ing. Rădu- canu Cioroiu, adjunct al ministrului construcțiilor industriale, arh. Ștefan Bobocea — Institutul județean de proiectare Galați, Gheorghe Petrescu, secretar al Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor, arh. Alexandru Costinescu — Institutul de cercetări și proiectări alimentare, arh. Niculiu Cezar — Institutul politehnic Iași, arii. Marius Tuțu — Institutul județean de proiectare Constanța, arh. Ludovic Staadecker — Institutul de arhitectură „Ion Mincu".Lucrările conferinței continuă. (Agerpres) I

RM. VÎLCEA (de la corespondentul nostru P. Dobrescu). — în actualul cincinal, producția globală și marfă de la întreprinderea minieră Rm. Vîl- cea va crește de trei ori. A- ceasta, ca urmare a investițiilor alocate pentru dezvoltarea capacităților de producție. Bunăoară, la sectorul Baia de Fier, prin punerea în funcțiune in trimestrul III a.c. a lucrărilor de la flotație. capacitatea de flotare va crește de Ia 5 500 tone pe an, la 7 000 tone pe an în prima etapă, și la 9 000 tone pe an în etapa a II-a. La cariera de calcar Bistrița, se preconizează ca prin executarea unei stații de concasare-clasare, dotarea carierei cu utilaje de, mare capacitate de încărcare și transport, asigurarea de drumuri de acces betonate cu fir dublu de circulație, alimentarea și sistematizarea carierei cu e

nergie electrică, producția actuală de 360 000 tone pe an să ajungă la 800 000 tone pe an în 1973, și la 1 200 000 tone pe an la sfîrșitul cincinalului. Și cîmpul de sonde de la Ocnele Mari, furnizor de materie primă pentru Grupul industrial de chimie Rm. Vilcea, va cunoaște în anii cincinalului o puternică dezvoltare prin punerea în funcțiune a încă 30 de sonde care urmează să producă începînd cu anul 1972. Aici, important este faptul că se va aplica, pentru prima dată în țară, o tehnologie nouă de exploatare a sondelor, ceea ce va permite dublarea capacității pe sondă în 1975. Răspunzînd cerințelor populației, conducerea întreprinderii intenționează ca în anul în curs să construiască, pe bază de credite, cu o tehnologie simplă și eficientă, o secție pentru obținerea, sării prin evaporare, pentru consum alimentar.

PLOIEȘTI (de la corespondentul nostru C. Căpraru). — La Uzina de mecanică fină din Sinaia s-a produs cea de a 1 500 000-a pompă de injecție convențională. Evenimentul dă priiej de retrospecție asupra drumului ascendent parcurs de harnicul colectiv al acestei uzine. în 1953, cînd unitatea s-a profilat pe fabricația pompelor de injecție, s-au produs doar 300 bucăți, în 1970, uzina înscria în realizările ei 200 000 de pompe de injecție de toate tipurile și mărimile pentru motoare Diesel. începînd de la cele de tractoare pînă la cele ale locomotivelor electrice. De reținut că în 1975 Ia Sinaia se va ajunge la o producție anuală de 600 000 pompe diversificate în 45 de tipuri.Colectivul de aici și-a îm

bogățit cunoștințele profesionale. reușind să perfecționeze an de an producția de pompe, să ajungă să realizeze fabricate de înaltă producție și finețe. El și-a cîștigat astfel un binemeritat prestigiu nu numai în tară, ci și peste hotare. Astăzi, pompe de injecție românești cu marca „Mefin". se livrează în 27 de țări de pe glob.în prezent. în preocupările colectivului se înscrie, în primul rînd. asimilarea de noi tipuri de pompe la nivelul cerințelor pieței mondiale. Se lucrează intens la introducerea în fabricație a pompelor de injecție de serie mare (mărimea A), care vor înlocui actualele pompe pentru tractorul U 650. De asemenea, în acest trimestru se vor asimila alte două tipuri de pompe de serie mică.
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Dinamica creșterii producției în industria 
materialelor de construcții

Dinamica creșterii producției în industria
alimentară

NOI CAPACITĂȚI DE PRODUCT

LA ZALĂU
® ÎNTREPRINDEREA DE PRODUSE 

CERAMICE PENTRU CONSTRUCȚII, FA

BRICA DE ROBINEȚI METALICI Șl AR

MĂTURI INDUSTRIALE, STAȚIA ELEC

TRICĂ DE TRANSFORMARE, DISTILERIA 

DE PRODUSE SPIRTOASE Șl 0 BRUTĂ

RIE MODERNĂ.

© CONGELATORUL DE UNT, la în

treprinderea de industrializare a lap

telui din ȘIMLEUL-SILVANIEI.

ÎN INDUSTRIA LOCALĂ

S-AU DAT

ÎN EXPLOATARE

Cuptorul Hoffman, cu o capacitate 

de 3 milioane cărămizi anual, de

la I.I.L. „Steaua roșie"-Zalău; Ate

lierul de tîmpiărie, care produce cu 

14,7 la sută mai multă mobilă decît în 

1965 ; la I.I.L. „Măgura" din Șimleul- 

Siivaniei, un cuptor tunel și un uscă- 

tor cu o capacitate de 10 milioane că

rămizi anual.

INDUSTRIA LOCALĂ A PRODUS 

ÎN ANUL 1970 : peste 44 milioane că

rămizi, de peste 2,5 ori mai mult ca 

în 1965. S-au mai realizat, în 1970, 

articole în ramura prelucrării lemnu

lui în valoare de 127 milioane Iei, 

față de numai 70 milioane în 1965. 

PRODUCȚIA INDUSTRIEI LOCALE DES

TINATĂ EXPORTULUI A FOST, ÎN 1970, 

cu 94,7 la syȚĂ DECîT

ÎN 1965.

— PE NOUA PLATFORMĂ INDUSTRIALĂ A ORAȘU
LUI ZALĂU SE AFLĂ ÎNTR-UN STADIU AVANSAT DE 

CONSTRUCȚIE NOI OBIECTIVE INDUSTRIALE DE IM
PORTANȚĂ REPUBLICANĂ:

® Uzina de armături metalice, cu o capacitate de 
producție anuală de 12500 «»ne.

® Filatura de bumbac, care va produce peste 
3000 tone fire de bumbac cardate și peste 

1000 tone fire semipieptănate anual.

® Complexul de valorificare și prelucrare a le
gumelor și fructelor, cu o capacitate de prelucrare 
de peste 3000 tone pe an.

Noua hală a întreprinderii de produse ceramice pentru construcfii din Zalău

Al m aikKj.s iL f ff

INVESTIȚII

•30 la sută din totalul investițiilor alocate 

județului au fost repartizate agriculturii. Au fost 
construite :

— Complexul intercooperatist zootehnic din 
Uileac, cu o capacitate de 5000 berbecuți la în

grășat pe an.

— Complexul intercooperatist legumicol cu 0 
ha solarii și sere cultivatoare de răsaduri timpurii 
de la Zăuan.

ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE
— amenajări noi pentru irigații pe 1350 ha.

— combaterea eroziunii solului pe o suprafață 

de § 000 ha-
— desecări și îndiguiri pe aproape 1000 ha.

MECANIZARE
— în 1970, pe ogoarele județului lucrau 1232

tractoare, față de 886 în 1965, iar numărul combine
lor a crescut cu ^47 față de 1965.

CHIMIZARE
— Față de 1965, în 1970 agricultura județului a 

primit de aproape ori mai multe îngrășăminte 

chimice.

ZOOTEHNIE

SPORURI DE RECOLTĂ
Recoîtele medii la hectar au crescut în cincinal, 

față de recolta medie a anului 1965, astfel:
— Ia porumb, cu ^4

— la cartofi, cu la sută

— la legume, cu 45 !tî sțJ,tă
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TOTUL PENTRU OM Șl BUNĂSTAREA LUI

MARAMUREȘ

26000 Cehul Silvaniei

9Benesat

1965 1970
© Cu 85 la sută a crescut în cincinal fondul de pensii

HR ^Măerișle

\SimM Silvaniei Șl
®Nusfa/au

QSamsud

®Herec/ean

Vîrso/t ©

QI lean da © JKS

\poiana Blenchi

STĂTU 
ELECTRICE

în anii cincinalului au fost declarate orașe 
localitățile Cehul Silvaniei și Jibou

® S-a introdus alimentarea cu apă și canalizarea în orașele Zalău și Jibou.
® S-a construit o clădire modernă, care adăpostește sediul P.T.T.R. și o 

centrală telefonică automată, cu 1000 de linii la Zalău, precum și alte ase

menea obiective edilitare.

Romănasi
CONSTRUCT!.
DE LOCUINȚE

Va/cău
Bănisor

^Buciumi

Z/nbor

INDUSTRIA 
MINIERĂ

ifS MATERIALE DE 
CONSTRUCT/!

CONSTRUCȚII 
SOCIAL-CULTURALE

INDUSTRIA
LOCALĂ

MODERNIZĂRI 
SPITALE

DISPENSARE 
NO!

MAGAZINE 
SĂTEȘTI

ALIMENTARE 
CU APĂ

SATE ELECTRIFICATE

® în satele județului au fost construite 5352 case noi.

© în i960 existau doar 19 sate electrificate. în 1965, 149, iar la sfîrșitul 

cincinalului numărul lor s-a ridicat la 250 . Numai în cincinal au fost electri
ficate 107 sate.

OCROTIREA SĂNĂTĂȚII
Pentru îngrijirea sănătății oamenilor muncii, în cincinal fondurile au cres

cut de 2 or> de perioada 1961-1965. în județ funcționează : 6 spitale; 61 de 

circumscripții medicale ; 5 policlinici; 40 case de nașteri; 100 puncte de sănăta
te ; 6 dispensare de întreprindere ; 9 dispensare în mediul rural și un dispen
sar modem în Zaiău.

® Numărul cadrelor medii sanitare a crescut în 1970, fată de 1965, cu 
@9 la sută, iar numărul medicilor cu peste 50 la sută.

© A crescut indicele de natalitate. In 1970 : 23 noi născuți la mia de 

locuitori, față de 17,2 în 1965.

i,INDUSTRIA
METALURGICĂ

I INDUSTRIA 
J LEMNULUI

INDUSTRIA
ALIMENTARĂ

COMPLEX 
ZOOTEHNIC

TRANSPORTURI
COMPLEX 
LEGUMICOL

INDUSTRIA 
UȘOARĂ

MODERNIZĂRI 
CER.

PRESTĂRI 
SERVICII

FIECARE AL CINCILEA LOCUITOR 
AL JUDEȚULUI ÎNVAȚĂ

Pentru dezvoltarea bazei materiale a învățămîn- 
tului și culturii s-au alocat, de la bugetul statului, 
fonduri de 2 or> mai mari decît în cei cinci ani 

anteriori.

— S-au construit 42 de școli, cu 279 săli 

de clasă, ateliere și laboratoare, plus alte 64 săli 

de clasă, în total 343 săli de clasă noi.

— S-AU ÎNFIINȚAT :

® liceul pedagogic și Institutul de învățători și 
educatori, precum și liceul industrial din Zalău ;

® liceul agricol și liceul economic din Șimleul 
Silvaniei.

Tinerii se pregătesc astăzi într-un număr de 3 

ori mai mare de meserii decît în 1965 ,*

— Elevii români, maghiari și slovaci studiază 
în 565 unități școlare, între care :

• 104 școli și secții cu limba de predare 

maghiară ;
® J școli și secții cu limba de predare slovacă.

— în localitățile județului există 145 cine-

matografe, 179 cămine culturale și 557 
de formații artistice.

— în 1970, numărul participanților la mani

festări culturale s-a ridicat la peste 1300000. 
în același an s-a înființat orchestra de muzică popu
lară profesionistă „Meseșul".

DE MĂREURI
• Pentru construirea, lărgirea și modernizarea 

spațiilor comerciale s-au cheltuit de 2,5 ori mai 

multe fonduri decît în perioada 1961—1965. Au fost 
date în folosință două complexe comerciale și de 
deservire la Zalău.

• A crescut de 2 or> suprafața comercială, 
fiind date în exploatare peste 150 noi unități co

merciale la sate și orașe.

• Față de anul 1965, în anul 1970 în județ s-au

2 ori mai multe frigidere;

3 ori mai multe televizoare ;

2 ori mai multă mobilă ;

ori mai multe mașini de spălat.

vîndut:

— de

— de

— de

— de

confortabile, în ZalăuConstrucții de locuințe, a.

LA ORAȘE S-AU DAT ÎN FOLOSINȚĂ de § ori mai multe apartamente față de perioada

< ■ ®
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RAPORT CONFERINȚA A III-A
A UNIUNII ARHITECȚILOR

DIN REPUBLICA SOCIALISTA ROMÂNIA
prezentat de tovarășul Pompiliu Macoveiîn perioada care s-a scurs de la precedenta conferință a Uniunii arhitecților, se subliniază în partea de început a raportului, poporul nostru, sub conducerea Partidului Comunist Român, desfâșurînd o muncă însuflețită și rodnică, a obținut o s^rie de realizări deosebite, prin care societatea noastră a făcut noi și viguroși pași înainte pe calea desăvîrșirii construcției socialismului. Amintind succesele cincinalului trecut, raportul trece apoi în revistă principalele caracteristici și obiective ale etapei următoare. Aceste prevederi conturează imaginea unui program de o impresionantă amploare și care privește direct contribuția arhitecților, marea lor răspundere.Privind retrospectiv înfăptuirile de pînă acum, a arătat vorbitorul, putem afirma cu satisfacție că, în bogata activitate a a- cestor din urmă ani, arhitecții au fost, prin devotament, pricepere și conștiinciozitate profesională, o prezență activă ; rezultatele muncii lor sînt materializate în domeniul sistematizărilor, în realizarea de construcții industriale, energetice și agrozootehnice, de locuințe, social-culturale și comerciale, pentru turism și sport, în transporturi și telecomunicații, mobilier și decorație, restaurări de monumente istorice și în alte sectoa- te care implică intervenția lor calificată. Prin multe dintre lucrările' lor — care reprezintă o adevărată mîn- drie națională — arhitecții au contribuit la afirmarea talentului și hărniciei poporului român, la exprimarea forței și vitalității statului nostru socialist.în continuare, raportul a subliniat faptul că lucrările conferinței Uniunii arhitecților se desfășoară într-o perioadă în care oamenii muncii se pregătesc să întîmpine cu cinste aproj- piața aniversare a semicentenarului Partidului Comunist Român. Această fericită împrejurare conferă întrunirii arhitecților o semnificație deosebită. în înaltul for al conferinței lor naționale, însuflețiți de dragoste și devotament pentru conducerea înțeleaptă a partidului și statului, pentru tovarășul Nicolae Ceaușescu personal, arhitecții își exprimă atașamentul profund față de politica internă și externă a țării, se angajează solemn să-și consacre întreaga activitate nobilelor idealuri care animă astăzi societatea noastră, cauzei păcii și prieteniei între popoare, cauzei socialismului și comunismului.Arhitectura a constituit, în toate timpurile, o formă de activitate necesară. îndreptată spre satisfacerea unor necesități umane de ordin material și spiritual — sociale și individuale ; în acest scop, ea. trebuie să asigure organizarea spațiului atît pentru a da rezolvări corespunzătoare problemelor utilitare, funcționale și de confort, folosind judicios mater rialele și mijloacele tehnice cele mai adecvate, în condiții de cit mai mare eficacitate economică, cît și pentru a obține valori estetice cît mai înalte.Subliniindu-se factorii caracteristici pentru stadiul actual de dezvoltare a arhitecturii și urbanismului, ca și faptul că societatea socialistă deține premisele și condițiile rezolvării conștiente, coordonate — și în folosul întregii societăți — a tuturor solicitărilor, în raport se arată că, în cadrul amplului proces de dezvoltare multilaterală a țării, arhitectura are o deosebită importanță. în acest context, activitatea arhitecților, aportul lor profesional la rezolvarea diverselor probleme puse de viață constituie o mare răspundere socială. După cum spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu la consfătuirea consacrată activității de proiectare în domeniul construcțiilor, din ianuarie 1967, posibilitatea pe care o oferă socialismul de a concentra mijloace materiale și financiare în direcțiile necesare dezvoltării economiei, culturii și științei impune o atitudine de maximă exigență din partea tuturor celor ce mînuiesc aceste mijloace. Este astfel firesc ca documentele programatice, hotărîrile și indicațiile conducerii de partid și de stat să găsească un răsunet puternic în rîn- dul arhitecților ; ele acționează atît asupra conștiinței lor cetățenești, cît și asupra responsabilității lor profesionale, constituind surse de prețioase învățăminte, de principii menite să le orienteze întreaga activitate.în anii care au trecut de la ultima conferință a Uniunii noastre, arhitecții au contribuit, alături de numeroși specialiști, în cadrul activității de urbanism și sistematizare, la dezvoltarea organizată a orașelor, și deci la sistematizarea zonelor industriale, la amplasarea mai judicioasă și dezvoltarea rațională a acestor zone și obiective industriale, la realizarea a numeroase ansambluri de locuințe cu dotări social-culturale, ansambluri pentru odihnă și turism, centre reprezentative din localitățile în continuă transformare. Cu exemple semnificative se arată apoi, în raport, că arhitecții s-au preocupat mai atent de folosirea rațională a terenurilor destinate construcțiilor, că mărirea densității construcțiilor a dus la limitarea perimetrului construit al localităților, la păstrarea unor terenuri agricole fertile, la reducerea circulațiilor, la scurtarea liniilor de transport in comun și a rețelelor edilitare.Succesele înregistrate de țara noastră și în acest domeniu au început să fie cunoscute și comentate favorabil și pe plan internațional. în cadrul C.A.E.R., la sesiunea Comisiei economice O.N.U. pentru Europa, din aprilie-mai 1969, la seminarul O.N.U., ținut la București în octombrie 1969, ca și la alte manifestări, referatele și sintezele prezentate de reprezentanții, noștri au fost apreciate ca deosebit de valoroase.în activitatea constată raportul, unele rămineri înproiectele de sistematizare nu au avut întotdeauna o bază cu adevărat științifică, unele proiecte au fost insuficient adîncite din punct de vedere deși s-au tematlzare ne și 4 110 tematizării _ mult prea puțin; proiectele existente nu au fost întotdeauna elaborate pe baza unei concepții de perspectivă. Numindu-se și alte lipsuri, se subliniază apoi că o cauză a multor deficiențe din activitatea de sistematiza

re a fost faptul că numeroase județe,

de sistematizare, se vădesc însă și urmă. Studiile și
al eficienței economice ; realizat schițe de sis- pentru 1 430 de comu- sate, în domeniul sis- rurale s-a făcut încă

municipii și orașe au fost lipsite, complet sau parțial, de prezența unor arhitecți și urbaniști compe- tenți ; după cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu, la întîlnirea cu conducerea Uniunii arhitecților și cadrele de răspundere din domeniul proiectării și sistematizării, activitatea de sistematizare nu se poate concentra cu precădere în București, în continuarea raportului, sint precizate principalele sarcini de viitor pentru acest sector, printre care se numără contribuția la studiile de zo- nificare funcțională de ansamblu a teritoriului național, organizarea și dezvoltarea pe o treaptă superioară a rețelei generale de localități, delimitarea perimetrelor acestora, pe baza unor densități optime, amplasarea noilor obiective economice, a ansamblurilor de locuințe, a dotărilor social-culturale aferente ș.a. în baza indicațiilor conducerii de partid și de stat, este de o mare importanță în organizarea rețelei de localități rurale, ca în cadrul lucrărilor de sis tematizare teritorială să se dezvolte cu prioritate în fiecare județ acele localități rurale care au condiții favorabile de a polariza diverse activități economice sau social-culturale ce privesc zone mai largi.Soluționarea unor asemenea sarcini, decurgînd din acțiunea de sistematizare a localităților și a teritoriului, impune reconsiderarea hotă- rîtă de către arhitecți a însuși modului de a concepe sistematizarea, a metodelor de lucru. Prin natura sa, sistematizarea trebuie să îmbine rezolvarea unor probleme, imediate cu o largă privire spre viitor. De aici decurge necesitatea unei strînse colaborări, in ambele sensuri, cu organele de planificare, pentru fundamentarea și concretizarea planurilor economice de perspectivă și anuale, pe de o parte și pentru elaborarea studiilor de sistematizare și a proiectelor necesare investițiilor, pe de altă parte. Va trebui să se acorde o deosebită atenție problemelor sociologice, cercetării științifice în domeniul sistematizării, consultării largi a opiniei publice.Trecînd la problemele proiectării construcțiilor industriale și ale celor agrozootehnice, raportul face un scurt bilanț al realizărilor, după care insistă asupra anumitor neajunsuri ce oglindesc, din partea unor arhitecți, neînțelegerea comandamentelor majore ale timpului nostru, întotdeauna s-a acordat atenția cuvenită dimensionării judicioase a spațiilor de producție și administrație ; uneori, arhitecții au manifestat tendința spre monumentalitate, su- pradimensionînd nejustificat spațiile, ocupîndu-se mai mult de aspectul exterior al clădirilor și insistînd pentru realizarea unor finisaje nejustificate și oneroase. Aceste exagerări, cumulate cu cele ale proiectan- ților de structuri și ale tehnologilor, au generat uneori construcții scumpe, cheltuieli mari imobilizate mijloace fixe, _________ ___ =___punere în funcțiune, reducindu-se eficiența economică a investițiilor respective. Dacă ținem seama că mai mult de jumătate dintre investițiile statului sînt destinate sectorului productiv și că din sumele investite peste 40 la sută reprezintă lucrările de construcții-montaj, putem realiza marea importanță economică a problemelor pe care arhitecții — împreună cu colaboratorii lor de diferite specialități — sînt chemați să le rezolve. Reprezintă un imperativ categoric eliminarea oricăror excese în dimensionarea suprafețelor și volumelor, evitarea finisajelor costisitoare, reducerea procentului de ocupare a terenului cu construcții, scurtarea rețelelor energetice, de instalații și transport. Pentru arhitecții angrenați în proiectare și execuția construcțiilor industriale, a devenit astăzi imperios necesar, să studieze principiile funcțional-tehno- logice, sensul și dinamica lor în perspectivă. Ei trebuie să aibă o poziție critică față de propunerile privind schemele tehnologice ale obiectivelor ce urmează a fi proiectate.Un domeniu vast de manifestare a capacității creatoare a arhitecților îl constituie locuințele și clădirile social-culturale, domeniu ilustrat prin succese recunoscute în toate colțurile țării. După ce sînt citate lucrările cele mai reușite, în raport se arată că, în- acest domeniu, s-a desfășurat un proces de diferențiere pe mai multe trepte de confort, realizate în sisteme constructive noi, cu tehnologii avansate. La indicația organelor de partid și de stat, arhitecții au reușit să elaboreze soluții corespunzătoare diferitelor grade de confort și — în scurt timp — să întocmească în vederea Acțiunea de diversificare a căpătat o deosebită locuințelor, al sănătății, învățămîntu- lui, comerțului, turismului, ducînd la obținerea unor apreciabile economii și evidențiind posibilitatea de sporire a sarcinilor pentru etapa 1971—1975. Se relevă apoi și alte aspecte, insistindu-se mai cu seamă asupra necesității de a se obține o ■ eficiență economică maximă, în paralel cu asigurarea funcționalității. Examinarea din acest unghi a rezultatelor obținute în proiectare, atît la scara ansamblurilor urbane, cît și la nivelul construcțiilor luate în parte — se spune în raport — arată că în munca arhitecților persistă încă o serie de deficiențe și dificultăți ; unii proiectanți n-au înțeles încă pe deplin ponderea și importanța problemelor economice și sociale în activitatea lor profesională.Abordînd problema tendințelor și căilor de dezvoltare în viitor a sectorului de construcții, raportul se oprește asupra domeniului, de importanță vitală pentru întreaga activitate de proiectare și execuție, care este industrializarea și — ca un mijloc de realizare a acesteia — tipizarea. în ultimii ani s-a înregistrat un progres remarcabil în direcția pătrunderii concepției de industrializare în procesul de execuție a construcțiilor, în toate domeniile. Pentru ridicarea în continuare a nivelului industrializării și mecanizării lucrărilor de construcții, conducerea superioară de partid și de stat a aprobat „Programul de dotare cu mașini și utilaje a organizațiilor de construcții-montaj, pe perioada 1971— 1975“.Ca premisă importantă a indus-

Nu

întermene lungi de

documentațiile necesare execuției pe șantiere.amploare în domeniul

trializării, o amploare deosebită a căpătat acțiunea de tipizare a construcțiilor. Putem spune că astăzi marea majoritate a construcțiilor de locuințe, școli, creșe-grădinițe sînt realizate pe bază de proiecte-tip și refolosibile, iar acțiunea de diferențiere a gradelor de confort al locuințelor și unităților social-culturale este în întregime bazată pe tipizare. Dar, cu toate din domeniul industrializării strucțiilor și al tipizării, putem ceste modul diu și tora dintre noi datează din metodelor preindustriale de construcție și consecința e că multe proiecte, chiar dintre cele executate astăzi pe șantier cu procedee industrializate, sînt concepute de fapt de unii ar- hitecți într-o maniera tradițională, neconcordată în fond cu tehnica de realizare și nu sînt expresia organică a unei concepții cu adevărat moderne, avansate. Se prevede ca, pină în 1975, construcțiile realizate prin metode industriale să atingă un procent de 85—90 la sută din total ; este de datoria noastră să studiem lărgirea gamei de soluții și perfecționarea celor existente, să căutăm rezolvări noi, mai suple din punct de vedere funcțional, mai eficiente economic și capabile să conducă la cristalizarea unei arhitecturi și valoroase din punct plastic.Raportul dezvoltă, înși alte considerente legate de sarcinile actuale în domeniul industrializării construcțiilor, al dezvoltării pre- fabricării și tipizării. în legătură cu acestea, capătă o mare importanță producția de materiale noi ; prevederile actualului plan cincinal sînt îmbucurătoare : producția globală va fi în anul 1975 de două ori mai mare decît în anul 1970. Acest dinamism este dublat de o lărgire a sortimentelor și o producție de elemente combinate din diferite materiale asociate, avînd posibilități de a fi utilizate direct în construcții, fără altă prelucrare. Arhitecții trebuie să colaboreze cit mai strins cu producătorii, să le acorde sprijin ; de mare utilitate ar fi dacă proiectanții ar avea la îndemină cataloage complete și cu indicații asupra folosirii materialelor ce se produc.Procesul de transformare sivă a modului de realizare _ ___strucțiilor, dintr-o activitate meșteșugărească într-o ramură a triei, are implicații intime și de în estetica și plastica arhitecturală. Este necesară apropierea- cu încredere și interes de tehnica nouă, abandonarea nostalgiei după execuția artizanală, învingerea deliberată a unui întreg complex de inerții și prejudecăți. Sentimentul de insatisfacție — generat, pînă în prezent, de aplicarea tipizării și industrializării — la noi își are originea în generalizarea simplistă a acestor procedee, într-o varietate mult prea restrinsă de tipuri și tehnologii, și uneori in utilizarea lor inabilă. în condițiile impuse de necesitatea rezolvării cu caracter prioritar a comenzii sociale, expresia și valoarea plastică nu trebuie concepute numai la nivelul ele-■ mentului individual, al apartamentului, clădirii sau blocului, ci drul viziunii de ansamblu, turii cartierelor și chiar lor. Desigur, amplificînd funcționale, tehnice și economice ale arhitecturii, nu ne este'îngăduit să o golim de conținutul emoțional-subiec- tiv, să o transformăm în mod facil și simplist într-o producție mecanică impersonală. Frumosul spre care tindem astăzi, esența sa umanistă nu constă, insă, în dogmatizarea unor canoane depășite sau în suprapunerea barocă a unor elemente ce nu decurg organic din funcțiuni sau sînt improprii noilor structuri, ci în armonia unor volume ce se mulează cu onestitate și sinceritate pe conținutul lor funcțional, valorificînd plastic procedeele tehnice înaintate și materialele noi de construcție. Valoarea " ca fenomen artistic complex și specific a arhitecturii derj- vă tocmai din exprimarea cu maximum de claritate și concizie, dusă la esență, a acordului între funcțiune, tehnologie și formă. Acest acord trebuie să constituie continuarea pe o treaptă nouă a culturii noastre milenare, prin dezvoltarea, în spiritul cerințelor contemporaneității socialiste, a trăsăturilor caracteristice proprii, specifice arhitecturii și sensibilității poporului nostru, care să ne afirme, . cu timbrul și valorile noastre specifice, în concertul culturii mondiale, în acest spirit, în ultimii ani, un număr însemnat de vechi și valoroase monumente istorice au fost restaurate cu competență și pasiune de arhitecții și specialiștii ce lucrează în acest sector ; ele fac obiectul admirației turiștilor și oaspeților străini, servind educației patriotice și estetice a tineretului și maselor largi.Pentru a asigura condiții favorabile dezvoltării ascendente spre care năzuim, este cazul să acordăm cu toții, inclusiv Uniunea, o atenție mai mare decît pină acum ameliorării cadrului organizatoric și administrativ in care se desfășoară munca de proiectare. Documentațiile se întocmesc încă într-un volum exagerat de mare și într-un sistem greoi, birocratic, numărul de acorduri prealabile și avize este încă e- xagerat. Există încă multă formula- ristică, dispoziții, evidențe și normative — dintre care unele sînt perimate și nu mai corespund condițiilor actuale. în plus, mereu apar noi instrucțiuni, regulamente, prescripții și circulare, incit nimeni nu mai știe care sînt in prezent actele normative în vigoare. Deși, s-a mai atras atenția asupra faptului că este necesar să se acorde o deosebită preocupare organizării muncii de cercetare științifică, pînă acum s-a făcut foarte puțin în acest domeniu. O serioasă dificultate în înfăptuirea operativă și competentă a sarcinilor ce revin sectorului nostru de activitate provine din defectuoasa repartizare în teritoriu a cadrelor de arhitectură, din prezența lor în număr cu totul insuficient în unele județe și orașe ale țării. Deși in ultima vreme ponderea arhitecților din tară. în afara Capitalei, a crescut de la 20 la sută la 35 la sută din numărul total, problema este departe de a fi rezolvată.Cu prilejul întîlnirii cu conducerea Uniunii arhitecților din 24 iunie 1970,

progresele evidente con- nu ne declara mulțumiți cu a- rezultate. Adevărul este că de abordare a unui stu- metodele de lucru ale mul- epoca

interesante de vederecontinuare,

progre- a con-indus- profun-

și în ca- al struc- al orașe- valențele

tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat că arhitecții exercită un rol important în societatea noastră și că acest rol va crește paralel cu accentuarea ritmului de dezvoltare a societății, idee puternic subliniată și in cuvînlarea rostită astăzi în fața participanțiloi la Conferință, tea îndeplini— pe care a-și pu- complexă o definește cu minuțiozitate — este necesar ca în formația intervină ' schimbări învățămîntul superior este necesar să dea o portanță disciplinelor mice, pentru a înarma . hitect cu noile căi de exprimare a creației arhitecturale, atît sub raport funcțional cît și plastic, în concordanță cu cele mai avansate cuceriri ale tehnicii mondiale. în același timp, este obligatorie cunoașterea condițiilor reale de execuție din țara noastră, a posibilităților actuale și a perspectivelor de viitor. Se cere, de asemenea, îmbunătățită și e- ducația cetățenească a studenților și tinerilor arhitecți ; școala trebuie să-i învețe să abordeze curajos dificultățile, să fie pre- zenți acolo unde este mai mare nevoie de ei. Rapida evoluție tehni- co-științifică mondială, la care asistăm, precum și varietatea problemelor înfățișate astăzi arhitecților readuc în discuție, cu toată acuitatea, atît problema specializării, cît și pe aceea a îmbunătățirii periodice a cunoștințelor arhitecților, a reciclării profesionale.Menționînd caracterul general pozitiv al activității Uniunii arhitecților, se arată în raport, este necesar totuși să evidențiem faptul că Uniunea nu a fost întotdeauna prezentă în centrul preocupărilor arhitecturale și nu a avut inițiative în abordarea problemelor principale. în această ordine de idei, trebuie menționate asemenea probleme ca diversificarea confortului de locuințe și a construcțiilor social-culturale, reducerea costului construcțiilor industriale, repartizarea judicioasă a cadrelor de arhitecți în județe ș.a. — probleme în Uniunea arhitecților cît și de stat competente în acest au fost lipsite de inițiativă, binecunoscute adoptîndu-se directivelor conducerii de partid și de stat.Lipsurile semnalate se datoresc, în măsură însemnată, atît slăbiciunilor care s-au manifestat in activitatea organelor de conducere a Uniunii, cît și faptului că participarea arhitecților la activitatea Uniunii nu s-a aflat la nivelul cuvenit. Comitetele, birourile filialelor și cercurilor și, îndeosebi, comitetul de conducere al Uniunii, organele sale executive, biroul și secretariatul nu au organizat întotdeauna, în modul cel mai potrivit, activitatea și au manifestat — în special biroul — insuficientă perseverență în organizarea acțiunilor necesare pentru a mobiliza masa de arhitecți pe linia indicată de conducerea de partid și de stat. Ședințele biroului Uniunii au avut, de multe ori, un caracter formal și nu au abordat cu curaj și inițiativă, pentru a dezbate în profunzime, problemele principale ale profesiunii, deși ea a fost confruntată în această perioadă cu sarcini de mare răspundere. Desigur că această critică trebuie adresată întregului birou, ca organ colectiv, dar, în primul rînd. conducerii sale, începind cu președintele Uniunii.Experiența demonstrează necesitatea ca Uniunea arhitecților — organizație obștească de creație a arhitecților — să aibă un rol mai viu, mai direct și deci mai important în viata lor profesională. Indicațiile date în această privință de tovarășul Nicolae Ceaușescu, în cuvintele adresate nouă astăzi, sînt deosebit de prețioase. Călăuzîndu-se după aceste indicații, Uniunea arhitecților trebuie să-și facă simțită prezența mai activ și continuu, în toate domeniile în care se desfășoară activitatea arhitecților. Raportul dezvoltă, în continuare, căile de perfecționare a organizației obștești a arhitecților. Ar fi de dorit ca organele și instituțiile care organizează și îndrumă activitatea arhitecturală să recurgă în mai mare măsură la sprijinul Uniunii arhitecților. în activitatea Uniunii trebuie atrași toți arhitecții, precum și alți specialiști (constructori, tehnologi, economiști, sociologi ș.a.) cu care aceștia conlucrează, de multe ori, în cadrul unor echipe pluridisciplinare. De asemenea, colaborarea mai susținută cu Uniunea artiștilor plastici ar putea duce la o rodnică activitate comună, de interes și folos reciproc.Uniunea arhitecților are datoria să impulsioneze organizarea de concursuri, să stimuleze dezvoltarea criticii de arhitectură, realizarea — în cadrul său, sau în colaborare cu instituții de stat — a unor forme de studii și cercetare în domeniul sistematizării și arhitecturii ; să îndrume revista „Arhitectura" pentru ca aceasta să devină o tribuhă de dezbateri și confruntări de idei ; să stimuleze preocupările pentru problemele arhitecturii și urbanismului în presă, ra- dio-televiziune, în activitatea editurilor și a altor mijloace de comunicare cu publicul larg. Uniunea arhitecților va trebui să intensifice contactul organizat cu masele de cetățeni, colaborînd în această privință cu organizațiile obștești și cu organele adecvate.Ținînd seama de diversitatea și importanța problemelor ce se pun astăzi profesiunii de arhitect, considerăm că actualele forme de activitate a Uniunii arhitecților nu mai corespund întru totul în acest sens, comitetul cere al Uniunii propune modificarea statutului Uniunii, pentru a-1 face să corespundă mai bine etapei de dezvoltare și sarcinilor actuale, conform proiectului care a fost înmînat tuturor participanților.în fața noastră, a arhitecților din Republica Socialistă România, a organizației noastre obștești de creație, stau sarcini de cinste și răspunderi de o deosebită importanță. Ne exprimăm convingerea — se spune în încheierea raportului — că lucrările actualei conferințe vor marca o antrenare și mai hotărîtă a tuturor arhitecților în efortul pentru propășirea și progresul patriei noastre socialiste, pentru ridicarea continuă a nivelului vieții materiale și- spirituale a cetățenilor săi.

Pentru menirearaportularhitecților să substanțiale, de specialitate mai mare im- tehnice-econo- pe viitorul ar-

care atît organele domeniu măsurile în urma
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• Mihai Viteazul ; PATRIA — 16.
• începutul î CENTRAL — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
o Mexic *70 : FESTIVAL — 9; 
11,15; 13,30, 16; 18,30; 20,45.
• Trandafiri roșii pentru Ange
lica : LUCEAFĂRUL - 8,45; 11,15; 
13,45; 18,45; 21,15, BUCU
REȘTI 10; 12,15; 14,30; 16,45;
19; 21,15.
q Romeo și Julieta : SALA PA
LATULUI — 17 (seria de bilete — 
3548), CAPITOL — 8,45; 11,45; 14,45; 
18; 21, FAVORIT — 10; 13; 16,30;
19.30, '
• Clanul sicilienilor : FEROVIAR
— 8.30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, EX
CELSIOR — 9; 11,15; 13,45; 16;. 18,30; 
21, MELODIA — 8,30; 11; 
16; 18,30; 21, GLORIA — 9, 
14,30; 17; 19,30.
@ B. D. intră în acțiune ; LUMI
NA — 8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21, MUNCA — 15,30; 18; 20,15.
© Cîntecele mării : VOLGA 
9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 18; 20,
AURORA — 9; 11,15; 13,30; 15, 
18; 20,15, ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE — 15,30; 17,45; 20.
e Fablio magicianul : TIMPURI 
NOI — 9,30—17,30 în continuare, 
a Program de filme documenta
re : TIMPURI NOI — 19,30; 21.
• Incineratorul : VIITORUL — 16; 
18; 20.
o Tripla verificare ; LIRA — 15,30; 
18; 20,15, ARTA — 9,30—15,30 în 
continuare; 18; 20,15.
• Băieți buni, băieți răi : VIC
TORIA - 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45, TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30, FLAMURA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18.15; 20,30.
A Un italian în America : GRI- 
VIȚA — 9,30; 11,30; 13,30; 16; 18,15;
20.30, MODERN — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
• Strada lăturalnică : BUZEȘTI
— 15,30; 18; 20,15.
© Cocoșatul — 8,45; 10,30;
14.30, O.K. Nerone — 16,30; 
Bătălia pentru Ucraina — 21 : CI
NEMATECA (sala' Union).
© îngerii negri : DACIA — 8,30— 
20,30 în continuare, MIORIȚA — 
10; 13; 16; 19.
• Cinci pentru infern : BUCEGI
— 16; 18,15; 20,30, GIULEȘTI — 
15,30; 18; 20,30.
q Genoveva de Brabant ; UNI
REA — 14,45; 16,30; 18,30; 20,30, 
DRUMUL SĂRII — 14,45; 16,30; 
18,30; 20,30.
• Ultimul samurai :
— 15,30: 18; 20,30.
• Crimă și pedeapsă : MOȘILOR
— 15; 19.
• Pomul de Crăciun : FLACĂRA
— 15,30; 18; 20,15.
• Ora scorpionului : VITAN — 
15,30; 18; 20,30.
• 100 de carabine : RAHOVA — 
15,30; 18; 20,30.
o Soarele alb al pustiului : PRO
GRESUL — 15,30; 18; 20.
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FLOREASCA

• Filarmonica de stat ,.George 
Enescu“ (la Ateneul Român) : Con
cert simfonic. Dirijor Mircea Ba- 
sarab. Solistă : ’ Dina Schneider
man (R. P. Bulgaria) — 20.
• Opera Română : Trubadurul — 
19,30.
o Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale“ (sala Comedia) : Fanny — 
20; (sala Studio) • Travesti — 20. 
o Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra« (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) ; Play Strindberg — 20;

, (sala din str. Alex. Sahia : Puri- 
cele în ureche — 20.

I O Teatrul „C. I. Nottara" (sala' 
Magheru) : Adio Charlie — 17,“

, (sala"Studio) : Năzdrăvanul'Occi
dentului — 20.

I • Teatrul Giulești : Cursa de 
șoareci — 19,30.

| o Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Guliver în țara

| păpușilor — 17; (sala din str. Aca
demiei) : Tigrlșorul Petre — 17.

( e Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Floare de cactus

I — 19,30.
q Teatrul satiric-muzical „C. Tă-

I nase“ (sala Savoy) • La grădina 
„Cărăbuș" — 19,30; (sala din Calea

• Victoriei nr. 174) : Sonatul Lunii 
. — 19,30.
I • Ansamblul artistic „Rapsodia 
■ Română" : Pe aripile rapsodiei — 
1 19,30.
k o Circul „Globus" : Internațional 
1 ’71 — 19,30.

Puține orașe mari au în apropiere zone atît de numeroase pentru activități de turism și agrement, ca Bucureștiul. în orice direcție ar- „evada" din mediul urban — spre est ori vest, spre nord ori sud — pe bucureștean îl așteaptă păduri umbroase și lacuri însorite. în pădurile și lacurile din jurul orașului — la Snagov, Cernica, Mogo- șoaia, Ciurelu. Pantelimon, Pustnicul etc. — âu început în ultimii ani lucrări de amenajări turistice care conferă acestor locuri (și în viitor o vor face și mai mult, prin sistematizarea zonei lacurilor) condiții bune de agrement pe timpul verii. Dar Capitala — care , are o populație atit de densă, și care este în același timp punctul de atracție a zeci de mii de vizitatori — are nevoie și de o bază turistică bine dezvoltată, în apropiere.Pe baza unui studiu, întocmit încă din 1968, specialiștii au ajuns la concluzia că posibilități mari pentru împlinirea acestui deziderat oferă zona turistică Vlăsia. în ce constă potențialul acesteia ? Situată în nordul Capitalei— la 35 km de București— ea se întinde pe o suprafață de 584 kmp și cuprinde în perimetrul ei lacurile Snagov, Căldăru- șani, Scroviștea, numeroase centre de artă populară și monumente istorice (mî- năstirile Snagov și Căldă- rușani. Schitul de la Ba- lamuci etc.). în circuitul de turism și agrement se află, în prezent, doar subzo- na Snagov și acest fapt se datorește în întregime preocupării conducerii I.H.R. „Ambasador" care, o dată cu preluarea unei baze materiale modeste existente, a investit aici nu numai fonduri — peste 12 milioane lei — ci și o concepție și o organizare turistică. într-un termen relativ scurt au fost puse pe picioare o serie de dotări indispensabile turistului (căi de acces, puncte comerciale, unități de alimentație. spații hoteliere, unități pentru agrement etc). Mîna unui gospodar priceput se vede peste tot la Snagov unde — prin construcția unui han, a unui camping cu 100 de locuri, extinderea și mo

A TREIA ZI, LA „CERBUL DE AUR“

0 competiție din care 
va ieși cîștigător 
CÎNTECULSîntem la jumătatea competiției. Tineri cin- tăreți care au trecut examenul cîntecului urmăresc evoluțiile colegilor lor, compară, speră... Emoțiile sînt și mai puternice. Apar neașteptați candidați la trofee ; mici deziluzii, mari speranțe.Aseară, primele două soliste, KIKI DEE — Anglia („San .Tose“ de Upton), ZSUZSA KONCZ — R.P. Ungară („N-am noroc" de Cristinoiu), s-au arătat adepte ale comunicării optimiste, ale ritmului modern. Am simțit in glasul MĂRIEI VALEJO — Portugalia, siguranța intonării, inflexiunile specifice fado- ului, iar la irlandezul DICKIE ROCK. în a fara timbrului plăcut al vocii, am remarcat degajarea pe care i-a dat-o experiența sa de actor. De o aleasă formație intelectuală CHRIS EKLUND — Austria, a conturat cu finețe compoziția proprie „Seducătorul". După Cătălina Marinescu. . RUXANDRA GHIAȚA, cea de-a doua reprezentantă a țării noastre la concursul celei de-a patra ediții a „Cerbului", a convins, mai ales în poemul lui Mandy, „Glasul tău", confe- rindu-i vibrație fără a fi patetică. A urmat JAN HYLAND —Norvegia, cu șlagărul lui Sile Dinicu, „Nopți cu lună-n București", LEE LAVEL — Finlanda, mai convingătoare . în „Ora întrebărilor" și, în final, SASKA PET- KOVSKA — R.S.F. Iugoslavia, avantajată mai mult de fragmentele ritmate ale compoziției Iui Dimitrov.O paradă de voci, de originale tălmăciri ‘ale cîntecului românesc. Iar cînd glasurile s-au

dovedit mai puțin înzestrate, mai puțin șlefuite, am putut remarca sensibilitatea, inspirația... Sarcina selectării se anunță a îi din ce în ce mai dificilă. Totuși un cîștigător se profilează încă de pe acum : cîntecul de calitate, respectul pentru muzica adevărată. Și, să notăm, e un mare cîștig 1Fiecare șansonetă a lui Trenet este o mică istorie, o anecdotă delicată. adesea senti-
DE LA TRIMISUL 
NOSTRU SPECIAL 
LA BRAȘOV, SMA- 
RANDA OTEANU

mentală. Scurte propoziții. cu accente sigure, definesc o bonomie reconfortantă, invită la reflexii fără crispări. La MACIAS totul pare „romanță". Un fluid continuu, o melancolie neconfec- ționată, autentică. învăluită de căldura soarelui mediteranean. Depanarea legănată, broderiile orientale, patosul tempourilor spaniole se întrepătrund într-o unitate datorată personalității interpretului, care știe să rămînă singur cu cîntecul. Macias nu pozează în filozof profet. nu comunică arabescuri neinteligibile de stări sufletești. „Copii din toată lumea, dați-vă mîna ca să fie pace". Este atît de firească chemarea lui îneît crezi că murmură, întovărășindu-se în melodie cu interpretul, și cel de lingă tine care ascultă fermecat.Cînd a scris despre „Le grand pardon" a arătat că două po-

poare-frate greșesc, cind nu alungă războiul de pe pămîntul lor și că pacea poate aduce cu adevărat o mare sărbătoare. Dăruit cîntecului știe să-și undue cantilenele. să se oprească pentru a auzi strania bătaie a tom-tom-ului, țesătura armonică a corului, să-și urmeze apoi firul gindurilor...Profunzimea argumentelor din cîntecele lui Macias convinge. De la sentimentele tî- nărului care, pentru prima oară, intră în coridă și crede că toată lumea îl urmează și simte același risc al aventurii ca și el, pînă la poemul dragostei care se înăbușe înainte de a avea o singură rază de soare, pină la cîntecul pămintului care te face să-i urmezi destinul — Macias se confesează. El își deschide cu generozitate sufletul celor care vor să-l înțeleagă. Parfumul graiului muzicii arabe sau al melosului algerian dau vigoare aparte, inefabilă cîntecelor sale. Recitalul Macias, recitalul de ieri seară, invită la meditație despre existență, despre condiția umană, despre datoriile omului față de semenii săi și față de sine.'l.Cu asemenea aspirații, destinul cîntecului, acela de a înnobila viața și gîndurile oamenilor se împlinește.Cu asemenea aspirații asistăm la un triumf al cîntecului. Cum am asistat, cu emoție, ieri seară. Cum vom mai avea încă prilejul să o facem în zilele ce vin să împlinească imaginea acestei ediții a „Cerbului de aur". Chiar dacă nu toate momentele au intensitatea marii arte.
SESIUNE ȘTIINȚIFICĂSub egida Academiei de științe sociale și politice a Republicii Socialiste România și a Institutului de studii istorice și social-politice de pe lingă C.C. al P.C.R., joi au început în Capitală lucrările sesiunii științifice privind analiza critică a fascismului în România, mișcare obscurantistă, antidemocratică și antinațională de tristă amintire din istoria țării noastre. Participă academicieni, cadre didactice din învățămîntul superior și liceal, cercetători, oameni de cultură.Prin temele pe care le abordează, sesiunea își propune să analizeze o întreagă epocă istorică în cadrul că

reia s-au produs puternice confruntări pe plan politic, ideologic și social între forțele fascismului și mișcarea revoluționară și democratică în frunte cu Partidul Comunist Român, forță principală și consecventă în mobilizarea tuturor celor care se o- puneau fascismului.Cuvîntul de deschidere a fost rostit de I. Popescu-Puțuri, director al Institutului de studii istorice și social-politice de pe lingă C.C. al P.C.R. Au fost apoi prezentate comunicările înscrise pe agenda primei zile.Lucrările sesiunii continuă.(Agerpres)
dernizarea vechilor spații alimentare și de cazare, dezvoltarea parcului de distracții, amenajarea unei plaje — s-a născut un adevărat „orășel turistic". Numai în anul 1970, de pildă, complexul turistic de la Snagov a deservit zeci de mii de turiști (cît o stațiune montană de nivel

gupă, prin persoana directorului adjunct, ing. Ion Brătescu, că zona Vlăsiei se află în atenția acestui for, că respectivul minister dispune și de anumite fonduri pentru amenajarea ei. Dificultatea ar consta — e de părere domnia sa — în găsirea unui constructor. Ne-am adresat deci celor
Turismul preorășenesc

SEZONIER
SAU

PERMANENT?
mediu) și a încasat din serviciile prestate — sezonier — peste 2,5 milioane lei. Atractivitatea și amplasamentul complexului — aflat la interferența fluxurilor turistice înspre munte și înspre mare — au determinat și’ peste ■ 5 000 de turiști străini să poposească aici, fie în tranzit. fie pentru a petrece un sejur de 2—3 zile.Deși în studiul care s-a făcut asupra potențialului Întregului perimetru se prevede organizarea a 3 subzone distincte — Snagov și Căldărușani, ambele cu lacuri, profilate pe o- dihnă, agrement și vînă- toare, și Scroviștea, profilată pe valorificarea monumentelor istorice și de folclor — pînă în prezent, acțiunea de valorificare se rezumă doar la Snagov. Direcția de investiții din Ministerul Turismului ne asi-

care îndrumă activitatea de construcții în județul Ilfov. „Nimeni n-a venit pînă acum la noi — ne spune tovarășul Ion Cotae, vicepreședinte al consiliului popular județean — să ne solicite constructori pentru zona Vlăsiei. Am fi răspuns bucuroși." Există deci condiții ca anumite o- biective — cum ar fi amenajarea unor ștranduri, construcția unor spații hoteliere, care să poată fi folosite și iarna, amînate în anii trecuți — să fie repla- nificate și începute chiar în acest an. După cum se știe, baza turistică care se va crea în această zonă va servi populația Capitalei și a județelor Ilfov și Prahova! Credem că ar fi cit se poate de firesc ca, pentru intensificarea ritmului de valorificare — în prezent departe de prevederile studiului amintit — amenaja

rea acestei zone să se facă printr-o colaborare mai strînsă (cu fonduri și constructori), între Ministerul Turismului și consiliile populare respective.în altă ordine de idei, profilul turistic al zojieî așa cum rezultă și din studiul întocmit — este orientat în cea mai mare parte spre activități de agrement. Aceasta este o valență ' în plus pentru o zonă a- flată la o distanță relativ mică de solicitatori. Dar cu o, condiție : concepția care există acum, că aici se poate face agrement numai vara, să fie revizuită. Cel puțin două argumente pledează pentru aceasta : 1) Omul simte în toate anotimpurile nevoia să se recreeze ; 2) I.H.R.„Ambasador" a experimentat anul acesta continuarea „sezonului" și pe timpul iernii. Nu se cunosc deocamdată rezultatele finale ale acestui experiment. Dar există dovezi certe că oamenii optează pentru agrement și iarna. Numeroși bucu- reșteni (în medie, circa 2 500) vizitează săptămînal unitățile . turistice de la Snagov. Peste 600 au solicitat — în decembrie și ianuarie — chiar și locuri de cazare. Așadar, dilema caracterului turismului preorășenesc — sezonier sau permanent ? — a primit un răspuns : există destule opțiuni pentru o activitate permanentă I Nu putem spune însă că se pot trage concluzii definitive din experimentul amihtit și iată de ce : pe de o parte populația n-a fost informată la timp și competent asupra continuării activității și în sezonul friguros (o lacună mai veche a informării turistice I) iar pe de altă parte, insistențele I.H.R. „Ambasador" la Ministerul Transporturilor, de a se pune_ în circulație permanentă un tren pe ruta București — Snagov, n-au găsit ecou favorabil....în concluzie, zona turistică a Vlăsiei își așteaptă animatorii. Ar fi de dorit ca începutul acestei primăveri să-i găsească pe toți — și organizatori ai turismului și constructori — „gata de lucru".
Constantin PRIESCU



SCINTEIA - vineri 5 martie 1971
MBMwmmgwiwwwB^

PAGINA 7
wmtsBaswmt^^

i Plecarea tovarășului
FAPTUL j Eduardo Gallegos Mancera

DIVERS
Joi dimineața, a părăsit Capitala tovarășul Eduardo Gallegos Mance- ra, membru al Biroului Politic C.C. al P.C. din făcut o vizită înLa plecare, pe

alaVenezuela, care țara noastră, aeroportul Otopeni,
oaspetele venezuelean a fost salutat zii, tiv, tar șef

de tovarășii Paul Niculescu-Mi- membru al Comitetului Execu- al Prezidiului Permanent, secre- al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, de secție la C.C. al P.C.R.(Agerpres)
Apartament PRIMIRE LA CONSILIUL DE MINIȘTRI
electronic Iosif Banc, vicepre- de Miniștri,

„Vom munci cu abnegație

pentru înfăptuirea neabătută

a politicii partidului11

TELEGRAME ADRESATE C.C. AL P.C.R.,
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

0 militantă de seamă
a mișcării revoluționare

germane și internaționale

Inginerul Ladislau Csorba de la Combinatul petrochimic din Pitești și-a cuplat soneria la un clopoțel melodios, iar aparatul de radio la ceasul deșteptător. Printr-un sistem simplu, conceput de el, lumina din apartament se stinge automat la 3 minute după plecare. De curînd, el a definitivat schema unei instalații care, printr-o celulă fotoelectrică. reglează jaluzelele în funcție de lumina solară. De aici pînă la realizarea unui ro- bot-gospodar care să rezolve și alte treburi ale casei nu e o distanță prea mare. Noi îi urăm succes !

Joi dimineața, ședințe al Consiliului ministrul agriculturii, industriei alimentare, silviculturii și apelor, a primit pe Georg Ewald, ministru, președintele Consiliului pro'ducției agricole și economiei bunurilor alimentare al R.D. Germane, și pe Erwin Neu, vicepreședinte, care Se află in vizită în țara noastră.

La primire, care s-a desfășurat în- tr-o atmosferă de prietenie, au participat Angelo Miculescu, ministru secretar de stat, Nicolae Giosan, președintele Academiei de științe agricole și silvice, și Ion Moldovan, șeful Departamentului industriei alimentare.A fost de față dr. Hans Voss, ambasadorul R.D. Germane la București.
★ ★

La un pas des
catastrofă

încărcat cu circa 60 de pasa
geri, autobuzul 31 — DB — 610 
înainta, într-una din diminețile 
trecute, spre bariera C.F.R. Gă- 
ești-Ionești. Bariera ridicată, 
drumul liber. Autobuzul ajun
sese la intersecția șoselei cu li
nia ferată. Deodată i s-a închis 
insă calea : o frină bruscă și a 
fost oprit exact la o jumătate 
de metru de trenul care trecea 
prin fața sa ! Șoferul Ilie Dobre 
evitase o catastrofă. In același 
timp însă, treziți probabil de 
zgomotul roților de tren, canto
nierii lăsau și ei bariera în 
urrna... autobuzului ! Cine 
„cate- liberă" neglijenței în 
zul prezentat ?

în cursul dimineții de joi, au început convorbirile intre Iosif Banc. ’ ministrul agriculturii, industriei alimentare, silviculturii și apelor, și Georg Ewald, ministru, președintele Consiliului producției agricole și economiei bunurilor alimentare al R.D. Germane.La convorbiri au participat, din partea română, Angelo Miculescu, Nicolae Giosan, Ion Moldovan și ad- juneții ministrului, Nicolae Ștefan și Emil Luca. Din partea germană, au luat parte Erwin Neu, Sattler Giinter, președintele Consiliului județean Halle al producției agricole, experți, precum și dr. Hans Voss, ambasadorul R.D. Germane la București, și consilieri ai ambasadei.Cu acest prilej, au fost examinate noi posibilități de dezvoltare a colaborării în domeniul agriculturii, industriei alimentare și silviculturii între cele două țări. Cele două părți

s-au informat reciproc asupra unor aspecte ale organizării, planificării și conducerii agriculturii, industriei a- limentare și silviculturii pe plan central și, teritorial în Republica Socialistă România și Republica Democrată Germană.Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă tovărășească, de deplină înțelegere.
i

★După-amiază, Georg Ewald și expert» care îl însoțesc a plecat în- tr-o călătorie în țară, împreună cu Nicolae Ștefan, adjunct al ministrului agriculturii, industriei alimentare, silviculturii și apelor și dr. Hans Voss, ambasadorul R. D. Germane la București.Oaspeții au vizitat ferma Tîncă- bești a stațiunii centrale de cercetări avicole, cooperativa agricolă din comuna Hărman și Uzina de tractoare din Brașov. (Agerpres)

„Desfășurîndu-și lucrările in preajma glorioasei aniversări a semicente-1 narului partidului, eveniment cu adinei rezonanțe în destinul și istoria noastră contemporană, plenara cu activul a Comitetului de partid al sectorului 6 din municipiul Bucu- , rești se face mesagera gîndurilor și sentimentelor nobile care animă comuniștii, pe toți oamenii muncii din sector, și transmit conducerii partidului, dumneavoastră personal, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. expresia dragostei și devotamentului nemărginit, a atașamentului profund fată de politica marxist-leninistă a partidului, hotărîrea fermă de a-și închina întreaga capacitate înfăptuirii obiectivelor trasate de Congresul al X-lea al Partidului Comunist Român pentru propășirea continuă a patriei noastre socialiste".în continuare, în telegramă se spune : „în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din sectorul 6, ne angajăm ca în anul 1971, an cu rol hotărîtor în îndeplinirea prevederilor generale ale noului cincinal, să îndeplinim și să depășim sarcinile de plan la toți indicatorii, realizînd o producție globală suDlimentar”’ de 85 milioane lei, o depășire de 70 milioane lei la producția marfă și de 18 milioane lei la export. De asemenea, ■ ne angajăm să realizăm .500 tone e- conomii de metal și 22 milioane lei beneficii peste plan. Prin autoutilare se vor realiza peste 140 mașini, uti-

laje și instalații, în valoare de 15 milioane lei.Nutrim, stimate tovarășe’ secretar general, un sentiment de profundă mindrie patriotică și adine respect pentru activitatea laborioasă desfășurată de Partidul Comunist Român, de Comitetul Central, în frunte cu dumneavoastră, pentru eforturile și consecventa pilduitoare cu care acționați în slujba progresului și civilizației României socialiste".Pe adresa Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, â sosit o telegramă și din partea colectivului de muncă al Centralei industriale de mecanică fină și aeronautică în care se spune, printre altele : „însuflețit de lucrările plenarei Comitetului Central din 10—11 februarie 1971, de expunerea făcută de dumneavoastră la consfătuirea de lucru a conducăto-. rilor centralelor industriale și de indicațiile prețioase primite cu ocazia vizitelor de lucru în unele întreprinderi ale centralei, colectivul nostru se angajează să realizeze în cinstea semicentenarului partidului, peste sarcinile de plan, o producție globală anuală în valoare de 90 milioane lei, din care pînă la 8 mai — 28 milioane lei ; 24 milioane lei beneficii, 'din care pină la 8 mai — 7 milioane lei și să reducă consumul de metal cu 600 tone".

dă
ca-

Dacă n-a
știut»

Vsa
gazdă!

Cronica zilei
La 4 martie, Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, a primit delegația Ministerului Afacerilor Externe al Olandei, condusă de ambasadorul Maurits Felix Vigeveno.La primire, care s-a desfășurat intr-o atmosferă de cordialitate, a participat Vasile Gliga. adjunct al ministrului afacerilor externe.A fost prezent P. V. Putman Cramer, ambasadorul Olandei la București.în aceeași zi, oaspeții olandezi au părăsit Capitala, îndreptîndu-se spre patrieîntr-una din zilele trecute, Constantin Barcan din Buhuși a plecat, împreună cu soția, să viziteze rudele din comuna Blă- gești. în casă la unchiul său, Nicolae Stan, amîndoi discutau diverse chestiuni familiale. Din „vcctvorbă în vorbă.iau ajuns însăila i 15 martieceartă. La un moment dat, .vizi nd că nu-și poate convinge oaspetele, gazda a pus mina pe cuțit și a lovit în plin. C. Bar- can a decedat pe loc. Acum, ultimul cuvînt urmează să și-l spună, conform legii, instanța de judecată.

I

★Joi dimineața, a plecat în Argen-■ tina delegația țării noastre, condusă de dr. Iuliu Laslo, directorul Institutului de cercetări pentru viticultură și vinificație, pentru a participa Ia lucrările celui de-al XIII-lea Congres internațional al viei și vinului, ce va avea loc la Mendoza, între 13 și Membrii 'delegației vor ■prezentă la: această reuniUnâ internațională comunicări științifice în legătură cu caracteristicile bioclimatice ale soiurilor și podgoriilor românești, dezvoltarea producției de struguri de

masă și tehnici moderne de vinifi- cație.Delegația va participa, de asemenea, la lucrările celei de-a 51-a adunări generale a Oficiului internațional al viei și vinului, care va avea loc la Santiago de Chile.
★Joi s-a înapoiat în țară delegația I.R.R.C.S. condusă de prof. dr. docent Mihnea Gheorghiu, prim-vice- președinte al I.R.R.C.S., care, la invitația Comitetului Central al Asociațiilor de Educație Civică din landul Renania de Nord-Westfalia, a făcut o vizită de studii și documentare în R. F. a Germaniei.
★După o vizită de două zile în țara noastră. în timpul căreia au discutat cu reprezentanți ai vieții de stat și economice românești probleme privind dezvoltarea și lărgirea colaborării. jși, cooperării economice, bilaterale. membrii delegației Consiliului pentru comerțul cu Europa" de Est din Marea Britanie, condusă de John Stevens, președintele consiliului, au părăsit joi dimineața Capitala.(Agerpres)

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
/

Campionatul național de baschetIeri, în din localitate a în- cincilea turneu al masculin de baschet, meciurile etapei a
CLUJ (prin telefon). — sala sporturilor ceput cel de-al campionatului S-au disputat XXVII-a care s-au încheiat cu următoarele rezultate : Rapid—Farul

79—74 (42—34), Politehnica Brașov— I.E.F.S. 82—68 (41—34), Politehnica București—I.C.H.F. 85—67 (44—28),Politehnica Cluj—Politehnica Galați ■75—56 (32—41), „U“ Cluj—„U“ Timișoara 73—61. (42—29) Dinamo—Steaua 74-66 (36—36). ..

Cine se
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Petrache Buliga, responsabilul 
celor două mori ale întreprin
derii de industrie locală Tirgu 
Ocna, avea 15 tone de tarife 
lipsă din gestiune. Cum să facă 
rost de ele ? A dat fugă pină la 
magazionerul Gheorghe Diml- 
descu de la lngrășătoria de bo
vine Roman. Acesta, în schim
bul sumei de 7 400 lei, i-a elibe

rat imediat dovada de acoperire 
. Je care el avea atita . nevoie, 
fiu mai răminea decît o singură 
întrebare : cum au ajuns tarifele 
de la cele două mori la îngrășă- 
torie, dacă ele nu au fost expe
diate și transportate ? Fără să 
stea prea mult pe gînduri, Nico
lae Fînculescu și Vasile Matei, 
conductori auto la întreprinde
rea de industrie locală Tirgu-

■ Ocna, au început să falsifice 
foile de expediție și transport. 
Rezultatul n-a fost însă cel scon
tat. Pentru că, în loc să-l scoată 
pe responsabil din impas, s-au 
trezit amestecați și ei în tărițe. 
Și nu vor ieși din ele cu fața

■ curată.

Handbalistele românce O atractivă
învinse la scor gală de box

Numele Rosei Luxemburg este și va rămîne adine incrustat în istoria luptei clasei muncitoare pentru eliberarea socială și națională, ca acela al unei eminente militante a mișcării revoluționare germane și internaționale.Născută la 5 martie 1871. în orășelul Zamosc (Polonia), s-a încadrat din fragedă tinerețe în mișcarea revoluționară, luînd parte activă la constituirea Partidului Social-Democrat din Polonia. în anul 1897, după terminarea studiilor universitare, se stabilește în Germania, consacrîndu-și întreaga activitate dezvoltării mișcării muncitorești și socialiste din a- ceastă țară.Alături de alți revoluționari marxiști, Rosa Luxemburg și-a adus contribuția la apărarea , și dezvoltarea teoriei revoluționare, la promovarea,, pe baza principiilor revoluționare a unității mișcării socialiste internaționale. Ridicîndu-se reformiste ale lui ticii millerandis- te, R. Luxemburg a luptat imprima zațiilor riatului un profund caracter revoluționar, avind drept obiectiv esențial preluarea puterii de stat.în anii primului R. Luxemburg a lui Lenin, situîndu-se pe poziții de demascare a conținutului și caracterului imperialist al conflagrației, mi- litînd pentru solidaritatea sub steagul internaționalismului a partidelor, grupărilor și elementelor de stingă din mișcarea socialistă.înfruntînd teroarea și represiunile dezlănțuite de clasele dominante, Rosa Luxemburg s-a plasat, prin întreaga sa activitate revoluționară, în miezul procesului de radicalizare politică, care a cuprins social-demo- crația germană în cel de-al doilea deceniu al secolului nostru. în aprilie 1915, împreună cu Karl Liebknecht. Franz Mehring, Clara Zetkin, Wilhelm Pieck, ea editează revista /.Die Internationale", în jurul căreia s-au grupat elementele de stînga din mișcarea socialistă din Germania. R. Luxemburg s-a afirmat ca unul din conducătorii de frunte al grupului „Spartacus" care, în noiembrie 1918, s-a transformat în „Uniunea Spartacus" — embrionul viitorului partid revoluționar al proletariatului german.Ascuțirea contradicțiilor din societatea germană, la încheierea războiului, în condițiile noi generate de Marea Revoluție din Octombrie, au stimulat puternic avîntul forțelor muncitorești germane. Flacăra revoluției,-aprinsă la începutul lunii noiembrie 1918 de marinarii și muncitorii din Kiel, s-a răspîndit cu o uluitoare repeziciune învăluind întreaga țară. Sub presiunea puternică a maselor muncitorești, angajate într-o mare bătălie de clasă cu forțele reacționare, a fost înlăturat regimul monarhic. în aceste condiții, se impunea ca o necesitate obiectivă, crearea unui partid de avangardă, revoluționar, al clasei muncitoare, Rosa Luxemburg a fost unul dintre întemeietorii Partidului Comunist din Germania.Puternica ridicare la luptă a maselor muncitorești a produs derută și panică în rîndurile claselor exploatatoare, care au dezlănțuit o sînge- roasă teroare contrarevoluționară. La 15 ianuarie 1919, forțele reacționare au organizat asasinarea conducătorilor tînărului partid comunist — Rosa Luxemburg și Karl Liebknecht, căzut pe baricadele revoluției, nunind astfel în mod eroic o de luptă consacrată cauzei muncitoare, socialismului și păcii.Rosa Luxemburg a avut strînse legături cu mișcarea muncitorească din alte țări, printre careEa a corespondat mișcării socialiste

împotriva tezelor Bernstein, a poli-pentru a organi- proleta - german

noastră, privea cu simpatie succesele socialiștilor români. în semn de omagiu față de afirmarea mișcării socialiste române, a activității susținute a liderilor ei, Rosa Luxemburg inițiază și semnează prima salutul Congresului din 1910 al Internaționaleiji Il-a, adresat lui C.în mișcarea România, preocuparea tale ale dezvoltarea naliste cu naționale < numele și lupta Rosei Luxemburg s-au bucurat de o înaltă apreciere. Numeroase publicații socialiste din România au acordat spații însemnate activității acestei neînfricate luptătoare. Opinia muncitorească . și progresistă din țara noastră, și-a ridicat, în nenumărate rînduri glasul de protest împotriva represiunilor la care era supusă de reacțiune militanta proletariatului german. Congresul al al Parti- Social-De- din Ro- ținut în adoptat o

Dobrogeanu-Gherea. muncitorească din care . îmbină organic 1 pentru interesele vi- poporului român legăturilor celelalte ale clasei cu internațio- detașamente muncitoare,

100 DE ANI DE LA NAȘTEREA
ROSEI LUXEMBURG

război mondial, urmat chemările

IV-lea dului mocrat mânia, 1915, a moțiune de salut către Rosa Luxemburg și alți militanți „închiși, prigoniți sau puși sub urmărire judiciară pentru că au rămas credincioși marelui nostru ideal internaționalist". Condamnind asasinatul mișelesc al reacțiunii, care a curmat viața conducătorilor' de frunte ai Partidului Comunist din Germania, ziarul „Socialismul", releva că „sămînța de intransigență pe care au aruncat-o Liebknecht și Luxemburg în muncitorimea germană, căldura idealului care i-a însuflețit își vor continua opera și dincolo de mormînt".Depășind loviturile dureroase primite din partea forțelor reacțiunii, Partidul Comunist din Germania s-a situat in continuare în avangarda , luptei poporului german împotriva exploatării capitaliste, iar, apoi, după’ instaurarea dictaturii hitleriste, îm-. potriva fascismului, pentru libertatea și salvgardarea ființei naționale a poporului german, pentru pace. în perioada de grele. încercări a luptei comuniștilor germani împotriva celui mai feroce dușman — fascismul hit- lerist — proletariatul din România, Partidul Comunist Român și-au manifestat activ solidaritatea interna-, ționalistă cu antifasciștii germani, — așa cum au dovedit acțiunile pentru apărarea și salvarea vieții lui Ernst Thălmann.Idealurile pentru care au acționat și s-au jertfit cei mai buni fii ai clasei muncitoare ■ germane își găsesc astăzi'* întruchipare în Republica Democrată Germană — primul sțat al muncitorilor și țăranilor din istoria Germaniei. După cum este cunoscut, oamenii muncii din țara noastră, constructori ai socialismului, urmăresc cu adîncă simpatie succesele obținute de R.D.G. în făurirea vieții noi, în construirea socialismului. Comuniștii români manifestă, de asemenea, o caldă solidaritate frățească, față de lupta comuniștilor din Republica Federală a Germaniei, pentru interesele vitale ale clasei muncitoare și ale tuturor celor ce muncesc din această țâră.Secolul care s-a scurs de la. naș-' terea Rosei Luxemburg a fost secolul unor transformări furtunoase, în viața omenirii. Impetuoasa înaintare a ideilor marxism-leninismu- lui, victoria socialismului în 14 țări,' transformarea mișcării comuniste intr-o forță politică deosebit de puternică a contemporaneității, demonstrează viabilitatea istorică a idealului pentru care au luptat și s-au jertfit fii dintre cei mai buni ai clasei muncitoare din. întreaga lume, între care și eminenta militantă revoluționară germană.

Simbătă ile la ora 18,30 în Sala sporturilor de la Floreasca va avea, loc o interesantă . reuniune de box. Din program se desprind meciurile : M. Aurel—V. Drăgan ; P. Nedel- cea—N. Giju; A. Iliescu—Gh. Pușcaș ; Al. Năstac—I. Olteanu și C. Cuțov—Gh. Bădoi. întîlnirea Lungu— Aurel Dumitrescu a lost contramandată, deoarece campionul nostru nu este încă restabilit din puncț de vedere medical.

Aseară, în turneul internațional feminin de > handbal. care, are. loc Ja, Neubrandemburg, • echipa U.R.S.S.- a învins cu scorul de’ 18—7 (6—4) echipa României.Reamintim că aceste două echipe se vor întîlni din nou în cadrul preliminariilor pentru turneul final al C.'M, Se vor juca partide tur-retur, cu caracter eliminator, ambele meciuri urmînd. a fi programate pînă la 25 aprilie.

Conf. dr. Traian CARACIUC

în finala, disputată la „Royal Albert Hall“ din Londra, Rod Laver l-a învins în 73 de minute cu 6—4, 6—0, 6—2 pe iugoslavul NIKOLA PILICI.
În cîteva

-“1

și Româ- cu frun-

amestecă

CELEBRUL CAMPION AUSTRALIAN DE TENIS ROD LAVER a cîștigat și turneul internațional profesionist dotat cu trofeul „Rothmans".

Ei au încu- viață clasei

rînduri10,00 — 11,30 Emisiuni-lecțu pentru 
lucrătorii din agricultură. 
Prepararea amestecurilor fu
rajere și a furajelor combi
nate. Prezintă : ing. Gheor- 
ghe Posea.

17,00 Deschiderea emisiunii. Tele- 
școală — emisiune în colabo
rare cu Ministerul Invățămîn- 
tului • Matematică — cl. a 
VIII-a : Ecuații de gradul I. 
Prezintă : prof. Iovanca Oli- 
votto • Fizică — cl. a XU-a : 
Interferența și difracția.

17,50 Un „Cămin"... cu și despre 
femei. Emisiune de Maria 
Preduț.

18,20 Dinamica societății românești. 
„Tineretul și contemporanei
tatea". Realizator : prof. 
Dumitru Mazilu.

ROMANIA
DEȚUL VRANCEA. Emisiune 
de Horla Vasiloni.
Publicitate.
1001 de seri — emisiune pen
tru cei mici.

19,30 Telejurnalul de seară.
20,00 Concursul și festivalul inter

național „Cerbul de aur" 
Brașov — ■ România. Ediția a 
IV-a. • Concurs : Ann Louise 
Hanson — Suedia, Olivia Mo
lina — R.F.G., Slawa Pryz- 
bylska — Polonia, John O’Ha
ra — Scoția, Lili Castel — 
Belgia, Coriua Chirlac — 
România, Jerry Rlx — Olan
da, Lorena Midi — Italia. 
Reportaj TV — „Guașă".
Partea a Il-a a Concursului 
și festivalului internațional 
„Cerbul de aur" • Recital 
Masslel • Recital Sergio En- 
drigo.
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

PRIMUL CAMPIONAT EUROPEAN DE TIR LA ARME CU AER COMPRIMAT se va desfășura între 15 și 21 martie în localitatea Meziborj (Cehoslovacia) La întreceri și-au a- nunțat participarea sportivi și sportive din 16 țări, printre care și România. Pe lista concurenților figurează trăgători renumiți ca polonezul Zapedski, campion olimpic, șbvie- ticii Stolîpin și Kosîh, vest-gerinanul Klinger și alții.
PESTE 15 000 DE SPECTATORI au urmărit la Tel Aviv întîlnirea internațională amicală de fotbal dintre selecționatele ISRAELULUI și SUEDIEI. Gazdele au obținut victoria cu scorul de 2—1 (2—0) prin golurile înscrise de Feigenbaum și Spie'gler. Punctul echipei suedeze a fost marcat de Ove Eklund.în ultimul lor meci, disputat la Toluca, in cadrul campionatului mondial, cele două echipe terminaseră la egalitate : 1—1.

V-ati întîlnit
9

cu Doina?De cîteva săptămîni, o fetiță, în vîrstă de 13 ani, a dispărut de acasă, în condiții cel puțin ciudate și, cu toate investigațiile de pînă acum, n-a putut fi găsită. Este vorba de Doina Damian din Reșița. în ziua de 7 februarie a. c„ ea a ieșit în oraș și nu s-a mai întors. Ultima dată se pare că a fost văzută intrînd în curtea magazinului de chimicale din localitate. Cîteva semnalmente : brunetă, cu păr lung lăsat pe spate, ochi și sprîn- cene negre, înălțimea 1,50 m. Este îmbrăcată în palton bordo, cu guler negru de blană și fustă de vinilin verzuie și încălțată cu cismulițe maro cu șireturi în I părți. Orice relație adusă la cu- | noștința organelor de miliție din I partea celor ce au întîlnit-o poate fi prețioasă pentru reîn- I toarcerea ei acasă.
Rubrică redactată de :
Dupiitru TÎRCOB
Ghearghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
Seînteii"

în noaptea de 22 spre 23 februarie, nu departe de Mediaș, trei persoane și-au pierdut viața intr-un accident rutier. Reconstituim filmul tragicului eveniment, pentru că el ne dezvăluie grave lacune în controlul și evidența activității unor conducători auto, ceea ce — după cum vom vedea — constituie principala cauză care favorizează - - • • ■■ •decît cele normale a mijloacelor auto ale statului, provoacă scoaterea temporară din funcțiune a unor mașini și utilaje, iar pe ansamblul economiei, pagube și risipă — și nu pe ultimul plan se reflectă în statistica accidentelor de circulație. Să derulăm, spre edificare, filmul accidentului amintit....Marți 22 februarie, orele 16. Sfîr- șit de zi de lucru. Șoferul loan Pintea, la volanul unei autobasculante, cu ultima încărcătură de nisip, se îndreaptă spre C.A.P. din satul Aței, unde urma să gareze peste noapte vehiculul.Orele 16,20. Pe drum, se întîlnește cu buldozeristul Gustav Pialoaga? care îl însoțește pînă la C.A.P. și îi propune să mai facă o cursă in comuna Bratei.Orele 18. După descărcarea nisipului, Pintea ia mașina și pleacă cu prietenul său spre Bratei, cale de 10 km.Orele 19,20. Cei doi opresc la bufetul și alimentara din localitate. Opresc... și consumă o bună cantitate de băuturi alcoolice.Orele 20,30. Cu două petrecărețe, Hența Maria și Astaloș Maria, cu Andrei loan, fratele uneia din ele, și sticle de lichior în buzunar, pleacă 1 spre locuința lui Pialoaga.Orele 21—22. Chef la acesta, in continuare — pînă se termină băutura. Atunci Pintea. însoțit de Andrei pleacă. întîlnesc în curte pe Dumitru Dragomir. Toți trei pornesc spre satul vecin, Alma, să caute altă băutură.Orele 22,20. „Lucram pe prispă. Pe ’ drum apare un camion circulînd in mare viteză. I-am urmărit luminile ’ roșii în întuneric pînă la pod. Deodată aud niște trosnituri ca de copaci tăiați, o bufnitură puternică, luminițele roșii au .dispărut și apoi nimic, tăcere..." — declară Ana Andrassi,

folosirea în alte scopuri
17000 DE ABATERI NU CONSTITUIE UN AVERTISMENT SUFICIENT?

A.

în întreprinderile de transporturi-auto
disciplina are încă frîne slabe

din satul Alma, cu locuința în apropierea podului.Orele 23,30. Dinspre Alma se retrage ultima cursă de autobuz. Pe podul de peste Tîrnava Mare șorferul Ion Muntean observă lipsa unei porțiuni de balustradă. La lumina lanternei vede in apa rîului o autobasculantă cu roțile în sus...Sînt scoase din apă trei cadavre și autovehiculul' puternic avariat. în accident și-au pierdut viața : șoferul loan Pintea, tînărul Ion Andrei, de 13 ani, și muncitorul Dumitru Dragomir. Tragic final...Derularea amănunțită a filmului a- cestui caz confirmă în întregime a- precierea făcută la începutul acestor rînduri că. in sistemul de control și evidență a activității șoferilor există serioase carențe. După cum s-a văzut, după orele 16,00 șoferul, cu de la sine putere, a plecat spre Bratei. A putut să mai facă 1—2 curse. Putea să facă, de fapt, cite poftea !— Există vreun sistem de evidență și control a mașinilor detașate de la autobază în alte localități ?— Da, avem o minută, o înțelegere, s-a Și fac

accidentului a arătat că nici paznicul C.A.P. din Aței, nici vreun alt paznic de la consiliile populare comunale sau C.A.P. cur. care existau asemenea înțelegeri, nu au fost in- struiți, nu-și cunoșteau obligațiile a- sumate prin respectivele „minute". A reieșit, de fapt, că' și înțelegerile amintite sînt mai mult o „acoperire" pentru conducătorii unităților de transporturi, menite să camufleze

pede că orice măsuri s-ar preconiza și oricît de bune a.r fi, ele devin o simplă formalitate atita vreme cit conducerile autobazelor nu garantează îndeplinirea lor printr-un sistem de. control și evidență riguros. In cazul relatat, de neîndeplinire a măsurilor stabilite se face vinovat, in primul rînd, șeful autobazei care n-a . verificat nici personal și nici prin a- paratul din subordine cum sînt folo- o

RADIOGRAFIA UNUI ACCIDENT RUTIER

in de cazuri 1 — transpor- dc mărfuri și persoane, domiciliu sau in alte cele legale, curse în gol Statistica consemnează,

încheiată cu C.A.P.-Aței, care obligat să ne asigure parcarea paza a două autobasculante, ce transporturi de nisip de Ia carieră Ia gară, (sublinierea noastră) ne informează ing. V. Măieruș, șeful autobazei din Mediaș.Investigația întreprinsă de organele miliției in cyrsul nopților următoare

doar lipsa unui control real eficace asupra modului cum sînt folosite vehiculele in orele djn afara programului de producție.'Era de așteptat, ca cel puțin după acest accident atît de grav, luat de către respectiva măsuri care să împiedice mașinilor, in alte scopuri, în relor de lucru. „Am dat dispoziție ca cele șapte basculante care au rămas să lucreze la cariera de nisip din Aței să gareze de aici înainte la sediul autobazei" — spune ing. Măieruș. Verificăm afirmațiile. în curtea autobazei se găsesc doar trei. Restul ? Mister !Ce concluzie se desprinde ? E lim-

să se ti autobază folosirea afara o-

site mașinile detașate în alte localități.Firește, autobaza va mai detașa în continuare mașini acolo unde e nevoie de ele. Neglijența de pînă acum nu trebuie înlocuită, printr-o măsură absurdă și neeconomică, de a retrage toate autovehiculele la autobază, pentru a circula în gol zeci de kilometri. Este, pur și simplu, necesar ca fiecare dislocare a mașinilor, fiecare parcare în alt loc, decît la sediul atuobazei sau al autocoloanei, să fie judecată', de la caz la caz, prin prisma intereselor generale și in mod obligatoriu să fie asigurate condițiile pentru un control exigent

și permanent asupra modului de folosire a vehiculelor.Am insistat mai mult asupra acestor fapte fiindcă — la scara transporturilor auto pe țâră — parcarea autovehiculelor acasă la șoferi, prin diferite locuri, sustragerea lor controlului șefilor de garaje și depouri — de multe ori chiar cu aprobarea sau știința acestora — constituie abuzuri frecvente care generează importante pagube materiale, cît și numeroase accidente.Iată, spre edificare, i în aceeași noapte in investigația noastră în șului, la Sibiu, la Rm. ’ tești și în comunele apfoape 200 de autovehicule de toate tipurile și destinațiile erau garate în neregulă, după bunul plac al șoferilor. Unele erau parcate, pur și simplu, pe diferite străzi ale localităților respective (multe ale autobazei Sibiu) ; in unele garaje mai mari — și nu puține la număr — nu știa nimeni de soarta unor autovehicule (garajul I.J.C.C. VÎLCEA) ; în alte cazuri — împotriva dispozițiilor legale — garajele se „mutaseră" acasă la șoferi !Nu este vorba de cazuri izolate, care ar putea fi trecute cu vederea. Datele statistice furnizează fapte e- locvente : numai în primele două luni ale acestui an, controalele organizate de miliție, în colaborare cu organele de inspecție din Ministerul

cîteva fapte : care făceam jurul Media- Vilcea, la Pi- > învecinate,

Transporturilor au constatat — peste 17 000 ' - - ■turi ilegale parcări la locuri decît nepermise.de asemenea, că foarte multe accidente grave sînt comise tocmai în asemenea condiții, cînd șoferul ieșit din schimb, obosit, face curse clan- . destine și, grăbit, folosește trasee ocolitoare, circulă cu viteză, în special noaptea, expunîndu-se astfel, pe sine și pe alții, unor grave' riscuri.Există reglementări și dispoziții precise în legătură cu organizarea activității garajelor, folosirea parcu- luțauto. Există, de asemenea, o lege care conține prevederi precise cu privire la organizarea și disciplina muncii în unitățile socialiste de stat. Din moment ce există legi și ordine, din moment ce există reglementări' precise, trebuie ca toate conducerile întreprinderilor de transporturi auto să asigure o strictă respectare a lor, combătind cu severitate și promptitudine orice abatere, punîndu-i pe cei care se abat de la aceste reguli în situația de a suporta mate- ’ rial pagubele pe care le creează prin astfel de abateri. Această situație readuce cu acuitate, pe prim plan, necesitatea unei activități deinstruire și educație stăruitoare a conductorilor auto, activitate pecare trebuia^ să o desfășoare atîtconducerile administrative, cît șiorganizațiile de partid și sindicatele din acest important sector. în același timp, pentru eficiența muncii de prevenire, se impune ca o dată cu creșterea exigenței față de abaterile de la prevederile de siguranța circulației — organele de miliție să-și sporească exigența și față de conducătorii unităților de transporturi, primii obligați să asigure ordinea și disciplina în unitățile lor. Aceasta este cu atît mai necesar, cu cît în condițiile creșterii vertiginoase a parcului auto — cu cîteva zeci de mii de vehicule în fiecare an — sarcinile de dirijare a circulației, de combatere a abaterilor, devin din ce în ce mai complexe.
Al. PLAIEȘU



PE FRONTURILE DE LUPTĂ DIN INDOCHINA
Forțele patriotice 

dau puternice lovituri 
trupelor agresoare

LAOS

Guvernul Kuweitului ar saluta 
un schimb reciproc de reprezentanți 

diplomatici cu R. P. Chineză

XIENG KHOUANG 4 (Agerpres). — Forțele patriotice din Laos au lansat noi atacuri asupra bazelor saigoneze „Delta-1“, ,,Brown" și „Luoi", dispuse în împrejurimile Șoselei strategice nr. 9, la numai cițiva kilometri de frontiera cu Vietnamul de sud.Potrivit agenției France Presse, luptele cele mai violente s-au desfășurat miercuri după-amiază în regiunea bazei „Delta-1“, unde se află dislocată o unitate a primei divizii de infanterie saigoneză. Masivele concentrări de trupe ale patrioților l'aoțieni au determinat statul major ăl armatei saigoneze să ceară sprijinul aviației americane. La această acțiune au participat aparate „B-52" și bombardiere de alte tipuri, precum și un mare număr de elicoptere.Un purtător de cuvînt al comandamentului militar american din.

Vietnamul de sud a declarat că la 3 martie aviația americană a pierdui în Laos încă 8 elicoptere.Pe de altă parte, agenția U.P.I. informează că în Laos au fost trimiși alți 2 400 de infanteriști marini sai- gonezi, transportați cu elicoptere a- mericane. Cu aceasta, efectivul sai- gonez in Laos se ridică la 18 000 soldați și ofițeri. Ca urmare a evoluției defavorabile a operațiunii „Lam-Son- 719“, alți 10 000 de soldați saigonezi au fost pregătiți pentru a interveni în sprijinul corpului expediționar din Laos.

KUWEIT 4 (Agerpres). — După cum anunță purtătorul de cuvînt al guvernului kuweitian, ministrul afacerilor externe Sabah Al Ahmad Al- Sabah a declarat unui reprezentant al guvernului R. P. Chineze că guvernul Kuweitului ar saluta un schimb reciproc de reprezentanți diplomatici. Kuweitul, a adăugat purtătorul de cuvînt, ar saluta, de asemenea, vizita unei delegații oficiale a R. P. Chineze.Guvernul Kuweitului trebuie să întreprindă acțiuni practice în vederea stabilirii relațiilor diplomatice cu R. P. Chineză, scrie ziarul kuweitian „AL RAI AL AAM“. în- tr-un editorial consacrat necesității recunoașterii R. P. Chineze, ziarul relevă că stabilirea unor legături mai puternice cu această țară este conformă intereselor naționale ale Kuweitului. Deosebirile ideologice nu trebuie să constituie o piedică pentru recunoașterea R. P. Chineze,

cu atît mai mult cu cît Kuweitul are deja relații diplomatice cu alte țări socialiste, conchide ziarul.
Premierul Cin En-lai 

I-a primit pe însărcinatul

al Marii BîitaniiPEKIN 4 (Agerpres). — Agenția China Nouă informează că Ciu En- lai, premierul Consiliului de Stat al R. P. Chineze, l-a primit pe J. B. Denson, noul însărcinat cu afaceri, a.i. al Marii Britanii la Pekin. Ziarul „Times * apreciază că această în- tîlnire se înscrie „printre semnele unei îmbunătățiri a relațiilor chino- engleze".
CAMBODGIA

PNOM PENH 4 (Agerpres).— Forțele populare de rezistență din Cam- bodgia au angajat noi lupte cu trupele regimului de la Pnom Penh și efectivele saigoneze, în mai multe localități situate de-a lungul șoselei naționale nr. 1 și în alte regiuni ale țării. Extinderea operațiunilor militare a determinat o intensificare a intervenției aviației americane în sprijinul trupelor saigoneze și ale re

gimului Lon Nol-Sirik Matak. Potrivit agenției France Presse, la 2 martie, elicopterele americane au efectuai 500 de misiuni de luptă în regiunea plantațiilor de cauciuc din delta fluviului Mekong. Un comunicat al comandamentului expediționar saigonez relevă că o ncuă brigadă de infanteriști sud-vietnamezi urmează să fie dislocată în zona operațiunilor militare din această zonă.

PROTOCOL ÎNTRE BANCA ROMÂNĂ 
DE COMERȚ EXTERIOR ȘI BANCA CHINEI

Președintele Libanului 
a primit pe ministrul 
adjunct al afacerilor 
externe al RomânieiBEIRUT 4 (Agerpres). — Petru Burlacu, adjunct al ministrului afacerilor externe al României, care e- fectuează în prezent o vizită în Liban, a fost primit de către președintele republicii, Suleiman Frangieh, căruia i-a transmis un mesaj verbal de prietenie din partea președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu.In aceeași zi, la Ministerul Afacerilor Externe libanc-z a avut un schimb de vederi cu secretarul general al ministerului, Nagib Sadaka, privind ansamblul relațiilor dintre România și Liban.Nagib Sadaka a oferit un dejun în onoarea adjunctului ministrului afacerilor externe, Petru Burlacu.La convorbiri, ca și la dejun, au / mai participat Emilian Manciur, director în Ministerul Afacerilor Externe al României, și Ștefan Cleja, ambasadorul României în Liban. Din partea libaneză au fost prezenți Cha- fik Gharzouddine, directorul Departamentului țări arabe, Souhail Cham- mas, directorul Departamentului O.N.U., și Antoine Yazbek, directorul Departamentului economic din Ministerul libanez de Externe.

Conducătorii de partid și de stat ai R. P. Ungare 

au primit pe miniștrii apărării ai statelor 

participante la Tratatul de la Varșovia
BUDAPESTA 4 (Agerpres). — Jănos Kădăr, prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., și Jeno Fock, președintele Guvernului revoluționar munci- toresc-țărănesc ungar,: i-au primit pe miniștrii apărării ai statelor participante la Tratatul de la Varșovia, pe comandantul suprem al forțelor armate unite și pe șeful Statului Major al forțelor armate unite, care au participat la ședința Comitetului miniștrilor apărării, desfășurată la Budapesta. Din partea Republicii Socialiste România a fost prezent general-colonel Ion Ioniță, ministrul forțelor armate ale Republicii Socialiste România.Cu acest prilej, a avut loc o convorbire ce s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.Cu prilejul încheierii ședinței Comitetului miniștrilor apărării ai statelor participante la Tratatul de la Varșovia, general-colonel Lajos Czi-

nege, ministrul apărării ăl R. P. Ungare, a oferit un dineu în onoarea participanților la ședință.
★BUDAPESTA 4 (Agerpres). — Joi seara a părăsit Budapesta, îndrep- tîndu-se spre țară, general-colonel Ion Ioniță, ministrul forțelor armate ale Republicii Socialiste România, însoțit de general-colonel Marin Nicu- lescu și general-locotenent Vasile Ionel, adjuncți ai ministrului, care a participat la ședința Comitetului miniștrilor apărării ai statelor participante la Tratatul de la Varșovia.La plecare, în gara Nyugati, au fost de față general-colonel Lajos Czine- ge, ministrul apărării al R. P. Ungare, ' general-locotenent Karoly Csemi, prim-locțiitor al ministrului.A fost de față, de asemenea, Dumitru Turcuș, ambasadorul României la Budapesta. 4

VIETNAMUL DE SUDSAIGON. '— în Vietnamul de sud, detașamentele Frontului Național de Eliberare și-au intensificat' în ultimele zile atacurile asupra dispozitivelor militare americano-saigoneze. Un purtător de cuvînt militar al comandamentului S.U.A. de la Saigon a declarat că cea mai importantă bază militară americană din provin-
DECLARAȚIA

cu privire la
M. A. E. AL
bombardamentele

PEKIN 4. — Corespondentul A- gerpres, Ion Gălățeanu, transmite : La Pekin a fost semnat protocolul dintre Banca română de comerț exterior și Banca Chinei cu privire la modalitățile de decontare în cadrul
creditului prin acordul semnat în luna noiembrie.Vizita reprezentanților băncii române a luat sfîrșit ; la 4 martie, ei au părăsit capitala chineză, plecînd spre Phenian.

W LEGĂTURĂ CU SOLUȚIONAREA CONFLICTULUI

DIN ORIENTUL APROPIAT

APRECIERI POZITIVE LA PROPUNERILE R. A. U.

HANOI 4 (Agerpres). — Ministerul Afacerilor Externe al Republicii. Democrate Vietnam a dat publicității o declarație în care condamnă Statele Unite pentru intensificarea actelor de război și plănuirea unor noi acțiuni militare împotriva R. D. Vietnam. \în ultimele patru luni, se spune în declarație, administrația americană și-a intensificat permanent actele de război împotriva R.D. Vietnam, trimițînd misiuni de recunoaștere și lansînd atacuri aeriene asupra teritoriului acestei țări. în declarație se subliniază că avioanele americane atacă zilnic teritoriul R.D. Vietnam. Bombardamentele „de sa- turație“ ale fortărețelor zburătoare „B-52“ au fost înmulțite, iar zona lor de acțiune a fost extinsă continuu. Au sporit considerabil bombardamentele artileriei americane de la sud de zona demilitarizată, iar navele de război ale S.U.A. au violat în repetate rinduri apele teritoriale ale R.D. Vietnam. Invadînd recent Laosul, S.U.A au masat puternice forțe militare americane și saigoneze în apropierea paralelei 17.Prin aceste acte de război, subliniază declarația, S.U.A. și-au încălcat obligațiile asumate de a pune capăt total și necondiționat bombardamentelor asupra teritoriului R.D. Vietnam. Noile acțiuni militare a- mericane constituie o amenințare directă pentru securitatea Republicii

cia Quang Tri a fost supusă unui puternic bombardament. în perimetrul obiectivului american au căzut peste 1 000 de rachete, obuze de mor- tiere și artilerie. Lupte deosebit de violente au fost semnalate în regiunea platourilor înalte, la Kontum, unde patrioții au provocat inamicului pierderi in oameni și materiale.
R. D. VIETNAM 
aviației americane tDemocrate Vietnam și pun în primejdie convorbirile cvadripartite ■ de la Paris. Administrația S.U.A. trebuie să fie pe deplin răspunzătoare pentru toate consecințele acestor acte. Jîntregul popor vietnamez este ho- tărit să continue și să-și intensifice lupta pînă cînd vor fi retrase trupele S.U.A. și ale sateliților lor, pină cind va fi înlăturată actuala administrație saigoneză, cu scopul de a elibera sudul, de a apăra nordul și de a reunifica pe cale pașnică patria. Poporul vietnamez este decis să strîngă rîndurile, alături de popoarele laoțian și khmer, în lupta pînă la victoria completă.Declarația subliniază că solidaritatea celor trei popoare indochineze, care se bucură de sprijinul puternic al țărilor socialiste, al popoarelor și guvernelor iubitoare de pace din lumea întreagă, va face să eșueze planurile imperialiștilor americani îndreptate împotriva R.D. Vietnam.

★HANOI 4 (Agerpres). — Un purtător de cuvînt al Ministerului Afacerilor Externe al R. D. Vietnam a dat publicității o declarație în care sînt denunțate „acțiunile ilegale ale autorităților de la Vientiane, care au incorporat cu forța și au trimis Ia instrucție, în pofida împotrivirii lor, un mare număr de tineri vietnamezi rezidenți în Laos".

TEHERAN. — Guvernul iranian și-a făcut cunoscut, într-un comunicat difuzat de Ministerul Afacerilor Externe, punctul de vedere în legătură cu pozițiile adoptate de Republica Arabă Unită și Israel față de memorandumul lui Gunnar Jarring, mediatorul O.N.U. în Orientul Apropiat. Arătind că R.A.U. „a răspuns pozitiv propunerilor lui Jarring, des- chizind astfel calea păcii în Orientul

Guvernul polonez despre escaladarea 
agresiunii militare

Comentînd răspunsul Israelului la propunerile lui Jarring, ziarul parizian „COMBAT" scrie între altele : „Israelul pare să-și 
fi asumat riscurile unei izolări 
diplomatice și a dat un nou atu 
diplomației R.A.U., nemulțumin- 
du-i in același timp pe Jarring 
și pe cele patru mari puteri, 
intr-un cuvînt nemulțumind pe 
toată lumea. Aceasta este o .ati
tudine de sfidare. Se poate pune 
legitim întrebarea pe ce își ba
zează Israelul poziția sa diplo
matică cind a hotărît să respingă 
orice reglementare care nu este 
conformă cu dorințele sale". La rîndul său, cotidianul „LA NATION** reproșează și el Tel Avivului imobilismul poziției sale, considerînd că „niciodată 
conjunctura nu a fost așa de 
favorabilă, iar egiptenii nu au 
mers niciodată atit de departe 
pe calea unei reglementări ne
gociate. In timp ce egiptenii 
evocă pentru prima oară posi
bilitatea încheierii unui tratat de 
pace, înmulțindu-și propunerile 
lor, imobilitatea diplomației is- 
raeliene reprezintă din ce în ce 
mai mult un motiv de preocu
pară".

Apropiat", comunicatul exprimă sprijinul guvernului iranian față de propunerile lui Anwar Sadat, în care vede „o bază propice pentru încheierea păcii". „Dacă guvernul Israelului, adaugă comunicatul, nu dă curs prevederilor rezoluției Consiliului de Securitate din noiembrie 1967, ca și planului Rogers și propunerilor lui Jarring, el va pune în pericol instaurarea acestei păci și, prin urmare, guvernul iranian va condamna atitudinea sa".
★PARIS. — După ședința săp- tămînală de miercuri a cabinetului francez, în cadrul căreia au fost analizate unele aspecte ale situației internaționale, purtătorul de cuvînt, Leo Hamon, “a declarat că guvernul Franței apreciază ca foarte pozitivă atitudinea guvernului egiptean față de inițiativa mediatorului O.N.U. în Orientul Apropiat, Gunnar Jarring, pentru soluționarea crizei din această zonă.
★TEL AVIV. — Organizația israe- liană „Pace și securitate", care grupează oameni de cultură și știință, personalități publice de stingă, a adresat guvernului israelian un apel cerîndu-i să răspundă într-o manieră pozitivă inițiativei mediatorului O.N.U. Gunnar Jarring.
★Președintele Israelului, Zalman Shazar, a plecat joi într-o vizită în Statele Unite. El a declarat că va a- vea convorbiri cu președintele Nixon, consacrate situației din Orientul Apropiat. (Agerpres)

Vizita in R. A. U. 
a ministrului 

comerțului exterior 
al RomânieiCAIRO 4 — Corespondentul Agerpres, C. Oprică, transmite : Cornel Burtică, ministrul comerțului exterior al Republicii Socialiste România, a fost primit joi de Labib Shukeir, președintele Adunării Naționale a Republicii Arabe Unite. Cu acest prilej, au fost discutate, într-o atmosferă cordială, probleme privind colaborarea româno-egipteană, precum și u- nele aspeqte ale situației internaționale interesînd cele două părți.în aceeași zi, ministrul român a avut o întrevedere cu Sayed Marei, vicepremier și ministru al agriculturii, în cursul căreia au fost examinate posibilitățile de colaborare între cele două țări în domeniul a- griculturii. La întrevedere a participat ambasadorul României la Cairo, Titus Sinu.. Tot joi, Cornel Burtică a depus o coroană de flori la mausoleul lui Gamal Abdel Nasser.Presa egipteană continuă să publice informații despre vizita întreprinsă la Cairo de ministrul român, subliniind în mod deosebit. perspectivele de extindere și intensificare a colaborării economice și tehnice între cele două țări.

Ministrul român 
al invătămintului 

9

la LondraLONDRA 4. — Corespondentul A- gerpres, N. Plopeanu, transmite : Ministrul învățămîntului al Republicii Socialiste România, Mircea Malița, a vizitat o serie de instituții de învățămint, precum și institute de cercetări științifice din capitala Angliei. Seara, guvernul englez a oferit o recepție în onoarea.sa la Camera Lorzilor. Au participat deputați, reprezentanți ai Secretariatului de Stat pentru educație și știință, ai Ministerului de Externe și alte persoane oficiale. Margaret Thatcher, secretar de stat pentru educație și știință, l-a prezentat pe ministrul român al învățămîntului celor prezenți. Apoi, Mircea Malița a făcut o expunere despre învățămîntul superior din România. Expunerea a fost urmată de întrebări.

PRIMIREA DE CĂTRE 
TOVARĂȘUL REZSO NYERS 

A REDACTORULUI ȘEF 
Al „SClNIEir <BUDAPESTA 4 (Agerpres). — Joi dimineața, Alexandru Ionescu, membru al C.C. al P.C.R., redactor- șef al ziarului „Scînteia", care la invitația ziarului „Nepszabadsăg" face o vizită în Ungaria, a fost primit de Rezso Nyers, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.M.S.U.La primire, care s-a desfășurat intr-o atmosferă cordială, prietenească, au fost de față Istvan Sărlos, membru al C.C. al P.M.S.U., redactor-șef al ziarului „Nepszabadsăg", și Dumitru Turcuș, ambasadorul României la Budapesta.

ASOCIA ȚIA DANEMARCA - ROMÂNIA
, ».• ț; Ti

COPENHAGA 4 (A- 
gerpres). — La Copen
haga a avut loc aduna
rea de constituire a 
Asociației Danemarca- 
România, la care au 
luat parte numeroși 
oameni politici, de
putați, oameni de afa
ceri, ziariști, profesori 
universitari, scriitori.

Adunarea a fost con

vocată la inițiativa unui 
comitet parlamentar, 
format din reprezentanți 
ai partidelor politice 
din Folketing. Lucrările 
adunării au fost con
duse de Per Haelcke- 
rup, fost ministru de 
externe, deputat, pur
tătorul de cuvînt al 
grupului parlamentar al 
Partidului social-demo

crat. Comitetul de ini'- 
țiativă consideră că 
constituirea Asociației 
Danemarca-România va 
contribui la întărirea 
legăturilor dintre cele 
două popoare. A fost a- 
les comitetul de condu
cere al Asociației. Pre
ședinte a fost desem
nat Kristian Albertsen

„Conferbfâ europeană are e însemnătate deosebită 
pentru tokhowea pașnică pe continentul noslru“

A

Un interviu al ministrului de externe al Austriei

VARȘOVIA 4 (Agerpres). — Guvernul Republicii Populare Polone, informează agenția P.A.P., a dat publicității o declarație în care se a- rată că prin atacarea de către trupele americano-saigoneze a Laosu- lui, cu sprijinul unor mari unități ale forțelor aeriene ale S.U.A., escaladarea operațiunilor militare în Indochina a intrat într-o etapă și mai periculoasă. Guvernul Poloniei — se spune în declarație — a considerat de datoria sa să adreseze la 12 februarie copreședinților Conferinței de Ia Geneva cu privire la Laos din 1962 o notă în care și-a expus poziția. în același timp, conducătorii misiunilor diplomatice poloneze au avut într-o serie de țări convorbiri,

atrăgînd atenția asupra seriozității situației create.Lupta îndelungată a popoarelor Indochinei împotriva colonialismului — relevă declarația — a demonstrat imposibilitatea infpunerii cu forța a unor condiții care contravin intereselor lor fundamentale.Referindu-se la faptul că Statele Unite reiau bombardamentele asupra teritoriului R. D. Vietnam, ceea ce constituie o nouă manifestare a escaladării operațiunilor militare, guvernul polonez „consideră de datoria sa să atragă atenția statelor și, în primul rind, a acelora care au semnat acordurile de la Geneva din 1954 și 1962, asupra întorsăturii extrem de periculoase a evenimentelor din Indochina".

MOSCOVA 4 (Agerpres).— „De la bun început. Austria a sprijinit propunerea privind convocarea conferinței' general-europene in problemele securității și cooperării", a declarat ministrul afacerilor externe al Austriei, Rudolf Kirchschlăger, într-un interviu acordat revistei sovietice „Mejdunarodnaia Jizn“, cu prilejul recentei sale vizite în U.R.S.S. „Continuăm să nutrim convingerea, a spus ministrul austriac, că organizarea conferinței va avea o însemnătate
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deosebită pentru dezvoltarea înțelegerii reciproce și a colaborării pașnice în Europa".Rudolf Kirchschlăger a declarat că ideca conferinței general-europene a obținut succese. De Ia lansarea ei, contactele bilaterale dintre țările cu sisteme sociale diferite s-au extins considerabil, a spus ministrul de externe al Austriei, adăugind că „a- ceașta nu poate decît să contribuie Ia înlăturarea neînțelegerilor în relațiile dintre state și la întărirea încrederii reciproce".
® O ® 0 ® B

Memorandum 
al O.U.A. adresat 
Națiunilor UniteNEW YORK 4 (Agerpres). — Organizația Unității Africane (O.U.A.) a adresat Națiunilor Unite un memorandum prin care protestează împotriva livrărilor de armament englez către Republica Sud-Africană. Documentul subliniază necesitatea ca Marca Britanic să renunțe la a- cordul semnat în anul 1955 ptft'll livrări de arme către regimul" răsjst din Republica Africa de Sud. „Orice reînnoire a acestui acord, însoțită de încălcarea rezoluțiilor O.N.U. privind embargoul asupra livrărilor de armament către R.S.A., va fi considerată de statele africane ca o acțiune dușmănoasă Ia adresa lor", se spune în memorandum.

Apelul Biroului Politic al P. C. ItalianROMA 4 (Agerpres). — Ziarul „L’Unitâ" a publicat Apelul Biroului Politic al Partidului Comunist Italian, în care se arată : „Recentul mesaj al președintelui Nixon și declarațiile responsabililor guvernului fantomă de la Saigon indică faptul că intenției de a continua invazia in Laos și bombardamentele ce au fost reluate asupra Vietnamului de nord i se adaugă amenințarea gravă, concretă. a unei extinderi ulterioare a conflictului și a unei intervenții a trupelor americane, sau comandate și susținute de americani, chiar și în Republica Democrată Vietnam". în. continuare, documentul menționează necesitatea ca guvernul Italici să se pronunțe pentru o dezangajare deschisă față de politica americană și în favoarea recunoașterii diplomatice a R.D. Vietnam, recunoaștere cerută de majoritatea poporului italian și considerată necesară și de Partidul socialist, membru al coaliției de centru-stînga.

Biroul Politic al P.C.I. cheamă toate organizațiile sale și pe mili- tanții comuniști să participe la marea mișcare unitară de protest împotriva imperialismului, care are loc în Italia, și să devină promotori ai unor noi și largi inițiative în această direcție. Comuniștii se adresează tuturor forțelor ce consideră necesare realizarea păcii și împiedicarea extinderii conflictului spre a se uni și a acționa, pentru ca Italia să contribuie la campaniile întreprinse împotriva agresiunii, pentru destindere și colaborare internațională, se spune in apel.Documentul relevă apoi că Biroul Politic al P.C.I. salută acțiunile de solidaritate aflate în curs și subliniază importanța ajutoarelor concrete și a declarațiilor clare ale țărilor socialiste, a căror operă constituie unul dintre momentele esențiale ale rezistentei și apărării naționale a popoarelor din Vietnam, Cambodgia și Laos.

agențiile de presă transmit:
Lucrările Sesiunii reluate a Consiliului pentru Co

merț și Dezvoltare (UNCTAD) se desfășoară ‘ la Palatul Națiunilor din Geneva. In cadrul dezbaterilor privind problema intensificării schimburilor come-.-ciale, a luat cuvîntul reprezentantul român, Victor Aldea. El a apreciat în mod favorabil activitățile Centrului comun UNCTAD—GATT de comerț internațional în domeniul sprijinirii eforturilor de promovare a exporturilor (studierea piețelor externe, organizarea de servicii de promovare a exporturilor și formarea de personal specializat în acest domeniu), subliniind necesitatea ca acest centru să răspundă cererilor de asistență emanînd de la toate țările în curs de dezvoltare, indiferent de organizarea politică sau de poziția lor geografică. ,
Reprezantatul perma

nent a! României pe lingă 
Oficiul Națiunilor Unite de 
1a GsneVîî, ambasadorul Ion Datcu, a avut o întrevedere cu Vittorio Winspeare Guicciardi, directorul general al oficiului. întîlnirea a prilejuit un schimb de vederi privitor la participarea României la activitățile organizațiilor internaționale aflate la Geneva, precum și la problema intensificării cooperării pe plan european.

0 delegație a Ministerului 
Sănătății din România,. co-n- dusă de dr. docent Eugen Mareș. adjunct al ministrului, a sosit la Bruxelles, la invitația Ministerului Sănătății și al Familiei din Belgia.

Un nou acord anglo-so- 
vietic de colaborare în do
meniul științei, învățămm- 
tului și culturii pe perioada anilor 1971—1973 a fost semnat la Londra, anunță agenția T.A.S.S. Acesta este al optulea acord de colaborare științifică . încheiat între cele două țări.

„Irakul cere plecarea ior- 
țolor britanice din regiunea 
(aolluhli Persic și eliminarea oricărei prezențe imperialiste, sub orice formă s-ar manifesta ea" — a declarat purtătorul de cuvînt oficial irakian, citat de postul de radio Bagdad, subliniind „atitudinea clară și deschisă a Irakului în ce privește viitorul Golfului Persic și al emira

telor arabe din această regiune". Irakul consideră necesară crearea u- nei federații a emiratelor arabe, a arătat purtătorul de cuvînt.
încheierea convorbirilor 

Ș. Jedrychowski - J. Marko. La Varșovia s-au încheiat joi convorbirile oficiale între Stefan Jedrychowski, ministrul afacerilor externe al R. P. Polone, și Jan Marko, ministrul de externe al R. S. Cehoslovace. în cursul aceleiași zile, Jan Marko a fost primit de Jozef Cyran- kiewicz, președintele Consiliului de Stat, și de Piotr Jaroszewicz, președintele Consiliului de Miniștri al Poloniei.
Președintele Republicii 

Chile, Salvador hllends, a declarat, într-un discurs rostit la Cerro Sombrero, (Țara de Foc), că dorește „restabilirea relațiilor diplomatice, comerciale și culturale cu Bolivia", întrerupte in urmă cu peste 10 ani. El a subliniat, cu această ocazie, necesitatea intensificării colaborării țărilor latino-americane, îndeosebi în domeniul valorificării resurselor naturale.
Piotr Jaroszsvrâz, pre- ședintele Consiliului de Miniștri al R. P. Polone, l-a primit la 3 martie pe cardinalul Stefan Wyszynski, pre

ședintele Conferinței Episcopatului Poloniei, informează agenția P.A.P. La întîlnire au fost discutate probleme legate de normalizarea relațiilor dintre stat și biserică.
Conducerea sindicatului 

salariaților poștei engleze a recomandat participanților la greva care durează de șapte săptă- mîni să-și reia activitatea. Greva nu va fi însă încheiată oficial pînă ce participanții nu se vor fi pronunțat' asupra tratativelor care au avut loc între conducerea sindicatului și direcția poștei.
Cea de-a patra rundă a 

convorbirilor sovieto-ams- 
ricane privind limitarea 
înarmărilor strategice 
(S.fl.L.T.) va începe la 15 martie la Viena — a anunțat serviciul de presă și informații al guVernului austriac. Cele două delegații vor fi conduse, ca și la convorbirile precedente, de Vladimir Semionov, locțiitorul ministrului afacerilor externe al U.R.S.S., și respectiv, de ambasadorul american, Gerard Smith.

Îîl Cuba a creat sindicatul național al lucrătorilor din industria ușoară, care reunește 90 000 de oameni ai muncii.
Ministrul educațisi din 

R.D. Vietnam, van hu- yen, a părăsit Algerul la sfîrșitul unei vizite oficiale de două săptă- mini, îndreptîndu-se spre Nouakchott, capitala Mauritaniei. La’ Alger, el a fost primit de președintele Houari Boumediene și de alți conducători.
Tribunalul din Viena I-a 

condamnat pe fostul ofițer 
SS Franz Gruen 13 nouă ani în- chisoare. El a fost acuzat că a ucis, în perioada 1943—1944, în lagărul de deținuți de la Plaszow, 36 de persoane.

Noi facultăți închise la 
Barcelona. După ad°ptarea măsurii de închidere a facultăților de medicină și științe juridice, rectorul universității din Barcelona a dispus suspendarea cursurilor și la filologie și filozofie. Hotărîrea rectorului este pusă pe seama tulburărilor care au avut loc în ultimul timp în universitate, cauzate de. refuzul conducerii de a da satisfacție cererilor de revizuire a programelor de învățămînt.
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