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— o strălucită victorie a poporului român, 
sub steagul partidului

Vineri, 5 martie, a avut loc la sediul Comitetului Central al Partidului Comunist Român întâlnirea de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu cu creatori din domeniul cinematografiei. La întîlnire a participat tovarășul Dumitru Popescu. Au fost prezenți scenariști, regizori, actori, operatori, critici de film, reprezentanți ai studiourilor cinematografice, ai Centrului național al cinematografiei, ai Direcției rețelei cinematografice și difuzării filmului, membri ai conducerii Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă.înscriindu-se în practica curentă t conducerii partidului și statului, a secretarului general ' al partidului de a purta un dialog permanent, direct, cu toate categoriile de oameni ai muncii, de a se consulta asupra problemelor actuale și de

perspectivă din diferite domenii de activitate cu specialiștii, cu cadrele de răspundere, cu cei ce muncesc, întîlnirea de ieri a prilejuit o vie și fructuoasă dezbatere de lucru.în cuvîntul lor Mircea Sîntim- breanu, director general al Centrului național al cinematografiei, Mircea Drăgan, regizor, secretar general al Asociației cineaștilor, Sergiu Nicolaescu, regizor, Costache Ciubotaru, operator, Elisabeta Bostan, regizoare, Dinu Cocea, regizor, Amza Pelea, actor, Mircea Mureșan, regizor, Gheorghe Vitanidis, regizor, Savel Stiopul, regizor, Geo Saizescu, regizor, Radu Gabrea, regizor, Jean Georgescu, regizor, au subliniat realizările cinematografiei românești, sarcinile sale în educarea patriotică, socialistă, a cetățenilor,
COMITETULUI CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST PORTUGHEZDragi tovarăși,Comitetul Central al Partidului Comunist Român vă transmite dumneavoastră și tuturor comuniștilor portughezi un cald salut frățesc și sincere felicitări cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a creării Partidu-

prin abordarea unor teme care să oglindească munca și realizările poporului român, sub conducerea partidului, trecutul său de luptă, viața și preocupările constructorilor socialismului.în același timp, vorbitorii au a- nalizat cu înaltă responsabilitate propria muncă, au adresat critici conducerii cinematografiei pentru lipsurile și neajunsurile care mai dăinuie, formulînd propuneri menite să ducă la găsirea celor mai bune căi și mijloace pentru lichidarea acestora. Ei au exprimat totodată hotărîrea fermă de a-și închina toate forțele, întreaga capacitate creatoare realizării unor opere cinematografice care să fie la înălțimea marilor sarcini puse de partid, a exigențelor mereu crescînde ale oamenilor muncii.în încheierea întîlnirii de lucru a luat cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. Cuvîntarea secretarului general al partidului a fost urmărită cu viu interes, fiind primită cu unanimă aprobare de toți participanții și subliniată în repetate rînduri cu vii și puternice aplauze.

«Ml AVICOL
INTEGRAT Ol IA GALAȚI 

S CIRCUITUL

PRODUCȚIEI
GALAȚI (Corespondentul „Scinteii" Stelian Savin).Cu două luni mai devreme, decit prevedea planul de stat, a inceput. pcpularea primelor hale de producție ale Complexului a- vicol integrat de la Galați, cu pui de o zi, rezultați din incubatorul propriu cu o capacitate zilnică de 60 000 ouă. Practic, a- ceasta înseamnă intrarea în circuitul producției a acestui maro complex avicol care va începe livrarea primilor 50 000 de pui la greutatea de 1,5—1,8 kg fiecare, pîriă la 1 mai 1971,Proiectat pentru o capacitate de 20 000 tone de carne de/pasăre pe an (adică circa 12 milioane de pui), Complexul avicol integrat de la Galați — a cărui construcție a început în martie 1970 — are termen de punere. în funcțiune integral la 31 decembrie 1971. Constructorii s-au angajat să devanseze termenele de punere în funcțiune a obiectivelor complexului.

Aniversăm astăzi un eveniment memorabil în istoria poporului român, eveniment ce a marcat o etapă nouă, superioară, în lupta sa revoluționară pentru eliberare socială și națională : instaurarea, la 6 martie 1945, a primului guvern cu adevărat democratic din istoria României, în care clasa muncitoare avea rolui precumpănitor.Cucerită prin uriașa ridicare la luptă a maselor celor mai largi de la orașe și sate, marea victorie de la 6 martie 1945 pune în lumină, cu deosebită putere, rolul decisiv al poporului în transformarea revoluționară a societății noastre. Eroul marilor bătălii sociale care au dus la instaurarea guvernului democratic a fost poporul român, în frunte cu clasa muncitoare, forța și capacitatea sa de luptă fiind imens potențate și amplificate datorită conducerii de către partidul comunist.în contextul evocărilor istorice prilejuite de a- propiata aniversare a semicentenarului partidului, evenimentele de la 6 martie 1945 ne apar încărcate de profunde semnificații, ca una din victoriile cele mai importante obținute sub conducerea partidului, ca un moment cheie in desfășurarea întregului proces revoluționar care a ridicat poporul român de Ia exploatarea și asuprirea burghezo- moșierească, de la dependența față de puterile imperialiste, la o reală libertate și suveranitate națională, la pondiția de adevărat stăpîri al propriei sale patrii, al destinelor lui. Partidul comunist și-a dovedit 'în mpd strălucit cu acest prilej identificarea întregii sale ființe și activități cu năzuințele maselor muncitoare, cu interesele fundamentale ale națiunii, capacitatea sa de a stabili obiective concrete, corespunzătoare fiecărei etape istorice și de a concentra energiile spre realizarea lor. După cum arăta tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, „triumful insurecției armate de la 23 August 1944 și desfă

șurarea victorioasă a luptelor de masă în lunile ce au urmat, pînă la 6 martie, constituie o puternică mărturie a justeței liniei politice mar- xist-leniniste a partidului nostru, a strategiei și tacticii sale revoluționare. In toate aceste evenimente istorice, faptele atestă fără putință de tăgadă capacitatea organizatorică și rolul conducător al Partidului Comunist Român".Este încă vie în conștiința poporului amintirea tumultuoasei perioade în care s-a desfășurat lupta pentru instaurarea puterii populare. în acele
8 MAI 1971

luni, Imediat următoare actului istoric al insurecției armate, care a dus la eliberarea României de sub jugul fascist. în fața țării s-a pus cu toată acuitatea problema de imensă răspundere a alegerii căii sale de evoluție în viitor. Era, intr-adevăr, un moment de însemnătate istorică, în care se decidea pe ce drum va păși România : va merge înainte, pe drumul deschis la 23 August, spre un regim de reală democrație, spre lichidarea exploatării și asupririi din trecut, spre făurirea unei noi orînduiri spgiale — orînduirea socialistă —..sau Se Va reîntoarce către trecut, către vechile rînduieli burghezo-moșiere.ști. O alternativă în care se înfruntau ireductibil, ireconciliabil masele largi populare, însetate de libertate și dreptate socială — și clasele exploatatoare, interesate în a-și apăra cu orice preț privilegiile.Analizînd în profunzime realitatea concret istorică și înțelegînd cerin

țele obiective ale dezvoltării sociale, partidul comunist a apreciat că e- xistau toate condițiile pentru a se trece la desăvîrșirea revoluției bur- ghezo-democratice, a cărei rămînere în suspensie frîna de aproape un veac progresul economic și social al țării — și a continua apoi neîntrerupt, în etapa următoare, lupta pentru socialism. O dată stabilit obiectivul strategic pentru etapa dată, P.C.R. a pășit la o vastă activitate practică, politică și organizatorică.Elementul determinant al succesului acestei activități a fost dezvoltarea legăturilor cu masele largi ale poporului, in primul rind cu clasa muncitoare. Partidul a acordat o excepțională și neslăbită atenție organizării sindicatelor unice, consolidării continue a Frontului Unic Muncitoresc, încheiat între P.C.R. și P.S.D. — ceea ce a dat posibilitate clasei muncitoare să se angajeze în totalitatea ei, ca un singur om, în marile bătălii sociale, afirmîndu-și astfel tot mai puternic rolul de hegemon în revoluție.în mod deosebit s-a preocupat partidul de atragerea în luptă a țărănimii, de întărirea legăturilor dintre clasa muncitoare și masele țărănești, în vederea făuririi și consolidării alianței trainice a oamenilor muncii de la orașe și sate. în a- cest cadru, o mare însemnătate a a- vut dezvoltarea vechilor legături de colaborare cu organizația țărănimii — Frontul Plugarilor. Lozinca exproprierii imediate a moșierimii și împărțirii pămînțului către țărani, răspunzind năzuinței seculare a acestora, a avut un uriaș ecou la sate, fiind îmbrățișată de întreaga țărănime. Tocmai sub această devi-
Ada GREGORIAN(Continuare în pag. a Vl-a)

LUCRĂRILE CONFERINȚEI
5

uniunii arhitectilor
9Vineri au continuat lucrările celei de-a IlI-a Conferințe a Uniunii arhitecților din Republica Socialistă România.'Lucrările s-au desfășurat sub semnul importantelor recomandări făcute de tovarășul Nicolae Ceaușescu în ședința de deschidere a conferinței, cînd secretarul general al partidului a conturat cu claritate obiectivele de mare importanță ce stau in fața ar- hitecților în această perioadă și in perspectivă. Cu spirit de răspundere, cu competență au fost abordate multiple aspecte ale activității arhitecți- lor români, făcîndu-se numeroase propuneri pentru perfecționarea muncii acestora și a Uniunii arhitectilor.In continuarea discuțiilor pe marginea raportului au luat cuvîntul : arh. Lateș Eusebie — Institutul județean de proiectare Suceava, arh. Dan Georgescu — Institutul de studii, cercetări și proiectări construcții zootehnice, Roman Moldovan, vicepre

ședinte al Academiei de Științe Sociale și Politice, arh. Ion Novițchi — Ministerul Forțelor Armate, prof, arh. Nicolae Porumbescu — Institutul politehnic Iași, ing. Silviu Opriș, adjunct al ministrului industriei materialelor de construcții, arh. Vasile Mitrea — Filiala din Cluj a Uniunii arhitecților, prof. arh. Ascanio Damian, rectorul Institutului de arhitectură ,.Ion Mincu", arh. Ion Pakel- man — Filiala din Timisoara a Uniunii arhitecților, ing. Oliviu Rusu, vicepreședinte al Consiliului național al inginerilor și tehnicienilor, arh, Ștefan Macra — Filiala din Tîrgo- viște a Uniunii arhitecților, arh. An- dreiana Mușatescu-Eliat — Institutul de studii, cercetări și proiectări construcții zootehnice, Ovidiu Maitec, vicepreședinte al Uniunii artiștilor plastici, arh. Rado Coloman — Institutul județean de proiectare Mureș, arh. Gheorghe Săsăr- man, redactor la ziarul „Scînteia",

arh. Hanrieta Delavrancea — Institutul județean de proiectare Ilfov, ing. Adrian Lupescu — Institutul de studii și proiectări pentru arhitectură, sistematizare și tipizare, arh. Dan Prodescu — Institutul de proiectări construcții de mașini.în continuare, conferința a aprobat în unanimitate activitatea Comitetului de conducere al Uniunii arhitecților și a Comisiei de cenzori. Au fost aprobate propunerile privind modificarea statutului Uniunii arhitecților. Conferința a adoptat o rezoluție cu privire la activitatea viitoare a uniunii.S-a trecut apoi Ia ultimul punct de pe ordinea de zi.La ora închiderii ediției se desfășoară alegerea prin vot secret a organelor de conducere ale Uniunii arhitecților. (Agerpres)lui Comunist Portughez.Poporul român urmărește cu sentimente de profundă solidaritate internaționalistă lupta Partidului Comunist Portughez, a tuturor forțelor democratice împotriva dictaturii fasciste, pentru împlinirea aspirațiilor de libertate și dreptate socială, democrație și independență națională, bunăstare și progres ale poporului portughez.Ne exprimăm convingerea că raporturile de colaborare tovărășească, stabilite între Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Portughez pe baza principiilor marxism-leninismului și internaționalismului proletar, ale independenței, egalității în drepturi și neamestecului în treburile interne, ale dreptului fiecărui partid de a-și elabora de sine stătător politica, se vor dezvolta și în viitor, în interesul întăririi prieteniei dintre cele două partide și popoare, al unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale, al tuturor forțelor antiimperialiste.Vă dorim, dragi tovarăși, succes deplin în lupta ce o duceți împotriva imperialismului și colonialismului, pentru triumful idealurilor democrației, independenței naționale, socialismului și păcii.
COMITETUL CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Excelenței Sale
Domnului EDWARD AKUFO - ADDO

Președintele Republicii Ghana ACCRA Cu prilejul celei de-a XîV-a aniversări a proclamării independenței de stat a Republicii Ghana, am deosebita plăcere să adresez Excelenței Voastre, în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al poporului român și al meu personal, cordiale felicitări, împreună cu cele mai bune urări de progres poporului ghanez.
NICOLAE CEAUȘESCUPreședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Romania
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Chiar de-ai dormit la 
Babe, sau ai cules floarea 
de colț pe Ceahlău, chiar 
de-ai luat pluta de la 
Dorna la Broșteni, chiar 
de-ai urmărit răsăritul 
lunii ’ pe Rarău și1 apusul 
soarelui la Mangalia, dacă 
n-ai băut apă de la izvoa
rele Arieșului. n-ai po
posit sub soarele de iarnă 
la poalele Găinii, n-ai 
mers cu „Mocănifa" prin
tre crestele acoperite de 
fagi și mesteceni imagi
nea frumuseților țării nu 
e completă.

Am intrat in casa tan
cului — așa-i zic moții 
din comuna Avram lancu 
— de unde numai două 
ceasuri iți trebuie să urci 
pe dealul „Tirgulur de 
fete" O femeie tocmai 
povestea cum a străbătut 
prin nămeți, in munți, că
lare in căutarea unei pre
se de stors ulei din ci- 
nepă și in. Vroia s-o a- 
ducă la casa lancului, la 
muzeu : „Sint optsprezece 
kilometri pă ' ' '
și n-o pot 
după ce se 
rează, da’ 
aflat-o. Are .
de ani! Ciubere, tulnice, 
cauce, ploști, războaie de 
tesut, marame și costume, 
toate erau adunate de a- 
ceastă femeie tinără, Vio
rica Leahii, ce străjuie

comorile de la muzeul 
lancului.

Cind am intrat in curtea 
școlii generale de L0 ani 
din satul lancului, niște 
chemări m-au răstignit 
uimită ; patru eleve mă 
primeau cîntînd la tulnice.

morile ce-au teșit din 
mina copiilor. Elena Po
gan — profesoară de bio
logie și chimie, de 21 de 
ani în satul in care s-a 
născut — e cea care in
tr-o zi s-a hotărît să nu 
mai lase pe femei și fete

din Apuseni

deal, in sus 
aduce decit 
desprimăvă- 
bine c-am 

peste o sută

Oamenii aceștia din toa
te generațiile au împru
mutat ceva de la munți, 
sint at.it de calmi și de lu
minoși, că in cele citeva 
zile mi s-a părut că lumea 
toată e o liniște. Strămo
șescul „Bună ziua" răsuna 
limpede din gura tuturor 
necunoscuților care salută 
cu bucurie m orice nou 
venit.

O profesoară, născută 
tot aici in inima Munți-, 
lor Apuseni, m-a dus de 
mină si mi-a arătat co-

codrilor. 
și-apoi le-a 
Așa au fost 
serbări, la 

la radio și 
cele vreo

să cinte numai 
Le-a adunat 
arătat lumii, 
cunoscute la 
concursuri, 
televiziune
nouă tulnicăfese.

Ascultafi Doina Iancu- lui, Chemarea drăguțului. Chemarea la torcărie, Doina haiducului, ca să 
aflafi cele mai zguduitoare 
„fantastice simfonii".

La naștere — mi-a po
vestit o bătrînă — copii
lor li se pune tulnicul în

mină. Această fragedă-n- 
frăfire se vede c-a adus 
puterea aprigelor femei 
care urcă in munți și 
astăzi cu vitele, cu tulni
cul. la gură. Acolo stau și 
meșteresc din custure lin
guri și farfurii, și fac 
stini adesea mai bine în
tocmite decit bărbații. $i 
duminica fac horă, cind 
bărbații lor și feciorii în
torși de la muncă de 
Roșia Montană sau de 
Brad, „au dezlegare" 
urce in munți să joace 
ele. După tirg. coboară 
sat cu cașul și cu pacea 
munților.

Să vă spună Elena Po
gan cum se face un tulnic, 
o fhiieră îngemănată, cum 
se încrustează cu custura 
o farfurie, o lingură, o 
furcă, un cauc. Muzeul 
școlii este rodul pasiunii 
ei. în cadrul concursului 
„Culegătorii de comori" a 
pregătit surprize ce pot 
rivaliza la tirgurile euro
pene. S-a hotărît să ofere 
și muzeului din Avram 
lancu multe din frumu
sețile ieșite din mina ei. 
Din inima ei și din sănă
tatea spirituală a femeilor 
și fetelor din Apuseni cu 
suflet curat și ochi lim
pezi ca apa de la izvoa
rele Arieșului.

la 
la 

să 
cu 
îlî
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\
\

\
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Uzina de construcții metalice 

din Caransebeș 
se apropie de cota finală

Felicia MARINCA

CARAȘ-SEVERIN (corespondentul „Scînteii" Florea Ciobanii) - în curind, Grupul de uzine constructoare de mașini din Reșița iși va spori producția prin intrarea parțială în funcțiune a uzinei de construcții metalice din Caransebeș. O- biectivele prevăzute în prima etapă se apropie în prezent de cota finală. Astfel. în cele trei hale care urmează să producă la sfîrșitul trimestrului II al acestui an. s-au montat principalele utilaje tehnice, printre care 7 poduri rulante, mașini de găurit. prese de îndreptat și poli- zoare.

Paralel cu axecuția obiectivelor de bază, pe șantier se lucrează intens la centrala termică și centrala de aer comprimat, iar o serie de lucrări, cum sint racordurile la calea ferată, depozitul de tablă și profile, instalația electrică interioară, au fost deja terminate.în prima etapă, uzina de construcții metalice din Caransebeș va avea o producție anuală de 6 360 tone. urmînd ca în anii viitori, prin punerea separată în funcțiune a tuturor capacităților proiectate, să ajungă la o producție de 40 000 tone construcții metalice pe an.
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CONFERINȚA UNIUNII ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
Arh ȘTEFAN BARTHON -In’ stîtutul de proiectări al industriei ușoare :Biroul uniunii nu s-a preocupat suficient de activitatea arhitectilor care lucrează în institutele de proiectare industrială, ci a orientat a- tenția exclusiv către probleme de sistematizare și construcții social-cultu- rale. Or, după cum se știe, ponderea principalelor investiții în construcții este tocmai în industrie, peste 70 la sută. Dacă Uniunea arhitecților ar fi dezbătut și probleme variate și complexe ale arhitecturii industriale — funcționalitate, eficiență economică, estetică, ambianța locului de muncă etc. — s-ar fi reușit atunci ca arhi- tecții să fie mai larg mobilizați în înfăptuirea acestor obiective și, desigur, ei ar fi avut o poziție mai realistă in rezolvarea sarcinilor ce le revin. ,Dar mai sînt și alți factori care grevează asupra activității arhitecților și proiectanților din domeniul construcțiilor industriale :a) Baza materială de documentare și informare nu este la nivelul calitativ și cantitativ pe care-1 impune ritmul de industrializare a construcțiilor.b) Baza materială pe șantier este mai redusă în realitate decît în diferitele prospecte și cataloage aflate la dosar.c) Raportul proiectant — organ de avizare nu are totdeauna baze realiste, de unde și numeroasele discuții și concilieri de o parte și de alta pe diferite probleme.
Arh CRISTIAN ENĂCHESCU— Institutul „Proiect“-București :Vorbitorul s-a ocupat de unele probleme statutare și a propus, între altele, ca, în definirea Uniunii arhitectilor, noul statut să precizeze că Uniunea arhitecților din Republica Socialistă România este organizație profesională de creație, în care se încadrează, pe baza liberului consim- țămînt, arhitecții din Republica Socialistă România.De asemenea, a arătat că este binevenit articolul 5 din proiectul de Statut în care se vorbește că Uniunea arhitecților îi reprezintă pe arhitecți în fața organelor și instituțiilor de stat și obștești, în fața opiniei societății și apără dreptul lor de autor moral și patrimonial.Vorbitorul a mai propus ca din Uniunea arhitecților să poată face parte și specialiști în diverse domenii, fără titlu de arhitect — tehnicieni, ingineri în construcții, sociologi. economiști, artiști plastici, critici de arhitectură ș.a.m.d. — care prin- tr-o activitate a lor au contribuit la dezvoltarea arhitecturii și urbanismului.
Arh GHEORGHIU BUJOR-In" stîtutul de proiectări al Ministerului Invățămintului :Expunerea făcută de tov. președinte Macovei ar fi trebuit să îmbrace aspecte de analiză mai profundă a problemelor, iar nu să îmbrace într-o altă formă, cu mai multe cuvinte, dar la felde., general exprimate, cele ce ni s-au spus cu ocazia celorlalte conferințe la care am participat. Cred că această prezentare inconsistentă se datorește necunoașterii în profunzime a problemelor care decurg din procesul de creație al arhitecților, a problemelor care decurg din procesul de realizare a construcțiilor.Sigur că, statistic privind lucrurile, darea de seamă a arătat cite ceva. S-au ținut o serie întreagă de discuții de creație, s-au organizat o serie de dezbateri asupra diferitelor și variatelor forme pe care le îmbracă activitatea noastră, dar s-a dovedit că acestea au fost de cele mai multe ori organizate formal și, din păcate, puținele păreri care au putut fi reținute nu au ajuns să fie aduse la cunoștința conducerii pentru a fi valorificate. Vorbitorul a citat cazul proiectului Teatrului Național din București, care dacă ar fi fost discutat în cadrul dezbaterilor ce se organizează în Uniunea arhitecților s-ar fi creat condiții ca acesta să se îmbunătățească. Au fost, pe de altă parte, cazuri cînd s-au discutat la Uniunea arhitecților proiecte ale căror lucrări erau deja începute. în stadiu foarte avansat (cele două stațiuni date în folosință vara trecută pe litoral, Venus și Jupiter) și cînd sugestiile membrilor Uniunii arhitecților nu mai puteau fi eficiente.Vreau să mai spun că noi, ca ar- hitecți, ar trebui să apreciem foarte exact, și sîntem cei mai in_ măsură să apreciem acest lucru, cînd este momentul ca lucrarea noastră să fie prezentată în dezbatere la Uniunea arhitecților, cînd putem trage foloase de pe urma analizelor critice.
Arh MIRCEA STANCU - Mi’nisterul Turismului :Raportul — a subliniat vorbitorul— s-a referit la lipsa de inițiativă a arhitecților în acțiunea de diversificare a proiectelor de locuințe. Cred că rezultatele acestei acțiuni ar fi fost mai bune decît în prezent dacă cele patru categorii de confort de la locuințe ar fi fost anticipat experimentate la cîteva zeci de apartamente și apoi multiplicate în mii si zeci de mii de exemplare. Consider că nerecunoașterea rolului prototipului în arhitectura de serie este o vină a noastră. Nu sînt necesare prea multe vorbe pentru a demonstra că experimentarea unui nou tip de apartament este cel puțin la fel de obligatorie în civilizația contemporană industrială ca și experimentarea unui nou televizor, frigider sau aspirator de praf. Ne putem trezi, altfel, cu construcții a căror uzură morală să aibă tocmai un efect potrivnic față de economicitatea scontată.
Arh DAN CRISTESCU - Instî‘tutul județean de proiectare Brașov :Relevînd unele aspecte pozitive și negative din activitatea arhitectilor și proiectanților brașoveni, vorbitorul a subliniat necesitatea cunoașterii și stăpînlrii temeinice de către arhitecți a tehnicii de construcții. Numai așa poate fi larg deschis drumul spre tipizarea și industrializarea integrală a construcțiilor și, prin aceasta, spre o nouă calitate estetică în arhitectură.Amploarea fără precedent a activității de tipizare și industrializare face astăzi ca un singur institut de tipizare să nu mai poată face fată sarcinilor ce decurg din această activitate Apare necesar ca o parte din aceste sarcini să fie preluate de acele institute județene de proiectare care au o practică și experiență bogată în activitatea de proiectare. Este păcat ca această experiență să nu fie valorificată.Brașovul, spre exemplu — a spus vorbitorul — are o îndelungată experiență în problema industrializării construcțiilor de locuințe și so- cial-culturale. are o experiență in 

activitatea de cercetare șl experimentare a construcțiilor din betoane ușoare, dispune de o fabrică de prefabricate de mare capacitate și bine organizată. Trebuie procedat în așa fel îneît prefabricarea să nu devină un scop în sine.
Arh MIHAI CALINOVSCHI - Institutul de studii și proiectări a- gricole :E foarte important — a spus vorbitorul, referindu-se la construcțiile din agricultură — ca atunci cînd ne ocupăm de problemele sistematizării rurale să ținem seama și de cerinței® imediate ale producției industriale și agricole, nu numai de problemele de perspectivă.Ar fi trebuit, deci, ca în darea de seamă expusă să se exemplifice prin așezări rurale cu tendință categorică de transformare urbanistică datorată tocmai noilor industrii amplasate în zona lor. Ce se întîmplă cu muncitorii care provin din aceste așezări ? Cum le sînt rezolvate problemele de cazare ? Cîte locuințe s-au materializat pentru deservirea industriilor respective ? Unde vor locui, spre exemplu, cele cîteva sute de familii de lucrători calificați, medici, ingineri, biologi, brigadieri, salariați, care peste cîteva luni vor deservi un mare combinat producător de carne în zona Titu ? Cred că la această oră nu se poate da un răspuns exact, în- trucît problema nu a constituit o preocupare.în ceea ce privește activitatea proiectanților din domeniul construcțiilor industrial-agricole, vorbitorul a apreciat că s-a trecut cu destulă ușurință la gigantisme fără să existe o serioasă fundamentare economică.

Arh MINAI ENESCU -,nstitu-tul do proiectări „Carpați" :Vorbitorul a arătat că proiecta- rea-tip și industrializarea construcțiilor, metode aplicate de curînd. cu succes, și în domeniul arhitecturii spitalicești, au condus la posibilitatea deschiderii — aproape simultane — a unui număr apreciabil de șantiere, la realizarea unor spitale de bună eficiență funcțional-economică necesare județelor noastre. Ia scurtarea substanțială a timpilor de realizare și a costului pe unitate.în realizarea noilor unități spitalicești, a arătat vorbitorul, este necesar să se acorde atenție îmbunătățirii continue a posibilităților de adaptare a construcției la condițiile diferite geografice, social-sanitare, economice ale locului, la realizarea unui echilibru echitabil între funcționalitate și economicitate, stabilirea unor norme' dimensionale unitare, realizarea unei cooperări funcționale posibile cu alte unități productive de pe teritoriu.Aceste probleme trebuie să formeze obiectul preocupărilor noastre, ale tuturor, preocupări în care arhitectul nu poate rămîne singur, rupt de ceilalți factori interesați, în rîndul cărora un rol bine conturat îl poate avea Ministerul Sănătății.
Arh MIRCEA LUPU -Inslitutl”de arhitectură „Ion Mincu" :S-a discutat aici ca, înainte de a fi realizate într-o formă finală, proiectele să ‘fie supuse Unor 'dezbateri'' largi. S-a discutat despre concursuri. Toate acestea sînt probleme foarte importante, pentru că, în primul rînd, ele încorporează ideea de eficiență și economicitate.Dar economicitatea ca criteriu de activitate este înțeleasă de obicei vag. în primul rînd, nu există o metodologie de autocontrol în cadrul arhitecturii. Foarte puține sînt proiectele care în cadrul STE-urilor au fost executate cu corectitudine și cu siguranța că variantele făcute reprezintă într-adevăr o realizare valoroasă. în al doilea rînd, înfăptuirea proiectului, chiar după întocmirea antemăsu- rătorii și a devizului, duce la prețuri care sînt cu mult diferite de cele prezentate în documentația economică.în continuare, vorbitorul s-a ocupat de problema industrializării construcțiilor, arătînd că. industrializarea trebuie în așa fel făcută îneît să tină riguros seama de realitățile existente în tara noastră.

RĂDUCANU C10R0IU - adjunct al ministrului construcțiilor industriale :După ce a pus în evidență unele probleme ținînd, în actualul cincinal, de sectorul construcții, vorbitorul a precizat că în înfăptuirea planului de investiții în construcții roiul arhitectului intervine incă din momentul stabilirii amplasamentului. Prin amplasarea rațională a investițiilor trebuie să se evite ocuparea terenurilor productive din punct de vedere agricol, alegîndu-se în același timp terenuri care să ofere condiții corespunzătoare de fundare.Eforturile conjugate ale proiec- tanților. arhitectilor. inginerilor din proiectare și ale constructorilor de pe șantiere trebuie să conducă la reducerea continuă a ponderii lucrărilor de constructii-montaj din totalul investițiilor și la creșterea eficienței economice a investițiilor, la reducerea duratei de execuție, la îndeplinirea cu succes a sarcinilor trasate în Directivele Congresului al X-lea al Partidului Comunist Român.
Arh ȘTEFAN BOBOCEA - Institutul județean de proiectare Galați :Vorbitorul a scos în evidentă, în cuvîntul său. o serie de lipsuri din activitatea uniunii privind colaborarea acesteia cu filialele județene. El a arătat că deși numărul membrilor aproape s-a dublat de la ultima conferință, iar al filialelor din provincie a ajuns la 16. legătura care trebuia să existe între Uniunea arhitecților și filialele sale din provincie a fost neglijată. întreaga activitate a uniunii noastre — a spus vorbitorul — a fost axată mai mult pe latura de club, activitate curentă, adică conferințe, cercuri de limbi străine, bibliotecă etc. îndrumarea activității profesionale, consultarea cu întreaga masă a arhitectilor. luarea de poziții în problemele esențiale care frămîntă pe arhitecți. informarea lor asupra noutăților din creația de arhitectură nu s-au făcut simțite. Eu am făcut parte din comitet și îmi recunosc partea mea de vină. Ședințele de comitet nu au avut caracterul unor ședințe de lucru ale unei organizații obștești socialiste, a arătat vorbitorul.

GHEORGHE PETRESCU - secretar al Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor :Eforturile poporului nostru în toate domeniile de activitate încorporează și contribuția prețioasă a arhitectilor. a spus vorbitorul. Arhitec- ții au contribuit la punerea temelii-

DINCUVÎNTUL PARTICIPANȚILOR
lor unor importante obiective Industriale, la realizarea atîtor ansambluri de locuințe, școli, centre universitare. spitale, obiective culturale, complexe comerciale și hoteliere.Uniunea Generală a Sindicatelor, a subliniat vorbitorul, organele și organizațiile sindicale vor sprijini și în viitor eforturile arhitecților. ale cadrelor din proiectare, în vederea găsirii căilor concrete pentru transpunerea în viată a indicațiilor conducerii de partid și de stat de a asigura obiective bazate pe soluții constructive superioare, care să conducă la scurtarea duratei de realizare a acestora și la însemnate economii. Ia reducerea substanțială a supradimensionărilor în general, a lucrărilor ce nu-și justifică oportunitatea.

Arh ALEX. COSTINESCU - Institutul de cercetări și proiectări alimentare :Pentru arhitecții angrenați în proiectarea construcțiilor industriale — a precizat arh. Al. Costinescu — cunoașterea proceselor tehnologice ale industriilor ce le proiectează este o- bligatorie. Cu atît mai mult cu cît inginerii tehnologi, colaboratorii lor. oricît de multe cunoștințe ar avea, nu dispun de pregătirea pe care ar- hitecții au căpătat-o din școală de a organiza spațiile și circulațiile.Cred că deficientele constatate în activitatea de proiectare a construcțiilor industriale se datoresc tocmai faptului că s-a acordat o insuficientă atenție pregătirii multilaterale a arhitectilor ce lucrează în acest domeniu și că aceștia s-au limitat de multe ori la rolul pasiv de a îmbrăca în construcții procesele tehnologice. privind datele furnizate de tehnologi drept elemente imuabile de temă și neintervenind atunci cînd aceste date .'onduceau la spatii, volume și costuri de construcții exagerate.Vorbitorul s-a referit apoi Ia problema specializării și îmbunătățirii periodice a cunoștințelor arhitecților care activează în domeniul construcțiilor.
Arh CEZAR NICULIU - Ins“-tutuî politehnic Iași :A apărut necesitatea de includere în specificul arhitecturii noastre moderne, la nivelul competitiv mondial, a ceea ce reprezintă tradiția noastră națională. Este o datorie a arhitecților de a realiza asemenea clădiri, potrivit pregătirii lor de pină acum. în creația noastră trebuie să exprimăm sugestiv, cu puternică forță artistică, tot ceea ce reprezintă valoros și tipic în arhitectura satului românesc. Să ne aplecăm cu mai multă atenție asupra exemplelor înaintașilor, maeștrilor, clasicilor artei românești, care au sintetizat genial valorile populare. Este înălțător să gîndești că Brâncuși, . Enescu, Țuculescu, Creangă de exemplu, au dezvoltat elemente autohtone românești, fiecare în domeniu! său artistic, ridieîndu-s^. pe culnțile afirmării mondiale.. Solicit - să mi se ofere posibilitatea: .de a contribui la realizarea unui sat-mo- del, a spus vorbitorul.
Arh MARIUS TUȚU - Institu-tul județean de proiectare Constanța;Vorbitorul s-a ocupat în principal de problemele sistematizării rurale. El a spus : Paralel cu acțiunea de urbanizare a județului, în atenția proiectanților a stat și operațiunea de sistematizare a comunelor, care va fi terminată în întregime pînă la sfîrși- tul acestui an. Proiectele, realizate prin utilizarea unui sistem informațional și a unei metodologii corespunzătoare, au ținut seama de indicațiile conducerii partidului, precum și de cerințele opiniei publice, prin consultări și dezbateri la toate nivelurile, asupra soluțiilor de sistematizare, Ele vor folosi ca ghid în dezvoltarea viitoare a localităților din județ.Dacă turismul a creat o salbă de stațiuni noi pe litoral — Neptun, Jupiter, Venus și Saturn — dacă dezvoltarea industriei a transformat niște localități anonime în trecut, în orașe cu puternică semnificație industrială (Medgidia și Năvodari), și agricultura și-a spus cuvîntul, creînd premise ca multe comune din teritoriul județului — Negru Vodă, Cobadin, Cogealac, Băneasa și Ostrov — să se apropie cu pași siguri de urbanizare. Sistematizarea vine în întîmpinarea acestei acțiuni de ridicare la nivel de oraș, prin crearea de dotări social- culturale, de echipări tehnico-edilî- tare etc. în jurul acestor centre, ce au condiții de dezvoltare. în viitor vor gravita mai multe comune, care se vor dezvolta puternic pe toate planurile, asigurînd astfel ridicarea generală a condițiilor de viață ale populației.
Arh LUDOVIC STAADECKER _ Institutul de arhitectură „Ion Mincu" :Avem de rezolvat în actualul cincinal sarcini deosebite. în condiții calitativ superioare și de eficiență economică mai înaltă față de rezultatele obținute în trecut.Uniunea arhitecților are în această problemă un rol important de jucat, pentru că este necesar să se stabilească unele jaloane de care ducem lipsă. Să stăm de vorbă și să definim toate elementele cu care trebuie să. lucrăm. Cum trebuie să arate un oraș socialist, care sînt elementele cu care să putem compune determinantele sale funcționale ? Este sarcina noastră să traducem în teorie și în practică această viziune asupra dezvoltării orașelor, care nu poate fi lăsată la voia întîmplării. Menirea Uniunii arhitectilor ar fi de a pune în discuție proiecte realizate sau în curs de realizare, cu asistența activă a unui mare număr de specialiști, a opiniei publice. Această largă participare ar determina un permanent contact cu realitatea. Ar- hitecții au avut în acest domeniu deficiențe pe care Uniunea arhitecților nu le-a înlăturat. în mod paradoxal, tocmai din această ruptură cu realitatea vie, unii arhitecți au încer>ut să se simtă mari artiști neînțelesi de opinia publică. Or. este știut că elementul principal în procesul de realizare a mediului constructiv în care trăim este beneficiarul, opinia publică, oamenii care folosesc ceea <-e construim.
Arh EUSERIE LATEȘ - ,nsti-tutul județean de proiectare Suceava:Scoțînd în evidență rezultatele pozitive obținute in domeniul construcției de locuințe și al onor obiective social-culturale, cum este Casa 

de cultură din Suceava, vorbitorul a criticat totodată amplasarea unor întreprinderi industriale, cum ar fi combinatul de celuloză, în vecinătatea zonei de locuit. Și asta — a subliniat vorbitorul — deoarece arhitectul nu are încă un cuvînt determinant la alegerea amplasamentului unei astfel de construcții. In continuare, arhitectul sucevean s-a îeferit la problema repartizării teritoriale mai judicioase a arhitecților și in același timp la renovarea modului de pregătire a lor în cadrul facultăților, în sensul instituirii unor legături directe și permanente, încă din primii ani de studiu, cu practica, într-un județ sau altul.Dacă la Suceava s-au realizat unele construcții demne de menționat, faptul se datorește prezentei zilnice a proiectantului pe șantier, alături de meșteri și muncitori.
Arh DAN GEORGESCU - In' stitutul de studii și proiectări agricole :Tratînd despre reciclarea cadrelor, vorbitorul a spus, între altele : Dacă nu reușim să-i aducem pe toți colegii noștri Ia planșetă, meseria pierde, iar pentru cei mai tineri lucrul este absolut demoralizator. Iată de ce propun ca, timp de un an de zile, indiferent de postul pe care-1 ocupă în ierarhia administrativă, fiecare arhitect să elaboreze cel puțin două proiecte absolut personale. S-a înregistrat cu multă satisfacție adăugarea cuvîntului „creație" în titulatura uniunii noastre. Cred că este foarte potrivit ca acestui cuvînt să-i adăugăm și sensul. Creator înseamnă autor. Care sînt de fapt autorii, cine a făcut proiectul ? Ar trebui avută puțină grijă de salvgardarea acestui patrimoniu personal al fiecăruia.Am asistat recent la cîteva concursuri de proiecte și am ajuns la concluzia, date fiind condițiile în care s-au desfășurat, că astfel de întreceri nu sînt utile și produc confuzii. Mă întreb dacă nu este cazul ca, pe viitor, pentru lucrările mai importante să facem concursuri cu jurii internaționale. 
Prof ROMAN MOLDOVAN - vicepreședinte al Academiei de Științe Sociale șî Politice :Referindu-se la legătura strînsă, sistematică, organizată ce trebuie statornicită între arhitecți și specialiștii din domeniul științelor sociale, vorbitorul a arătat că s-au făcut pînă în prezent pași fermi în privința conlucrării și colaborării din ce în ce mai stabile, atît la nivelul organelor locale, cît și al celor centrale.Oamenii de știință, cercetătorii din Academia de Științe Sociale și Politice își desfășoară eforturile lor a- sigurînd realizarea unui front larg de cercetare in toate științele sociale, în Programul de activitate pe anul 1071 fiind înscrise, așa cum este șl firesc, ■și teme de cercetare în legătură cu problemele pe care le pune urbanis- * mul, cum' șîntplanificarea; ..și,,sistematizarea teritorială, dezvoltarea corelată a mediului urban și rural, sisteme funcționale de colectivități teritoriale, studiul orașului satelit.In încheiere, vorbitorul și-a exprimat convingerea că o cît mai strînsă colaborare a cercetătorilor din domeniul științelor sociale cu arhitecții și urbaniștii va duce în viitor la soluționarea adecvată a multiplelor cerințe puse de viața însăși în fața, sistematizatorilor și constructorilor.
Arh ION NOVIȚCHI _ Ministerul Forțelor Armate :între altele, vorbitorul a spus - U- niunea arhitecților va trebui să fie Un organ foarte activ, avînd legături vii, directe, cu instituțiile de stat. Modul cum ne vom organiza de acum încolo va determina realizările sau insuccesele noastre. Cum vor lucra filialele în mod operativ cu Uniunea arhitectilor ? Cum vom îndeplini sarcinile de înaltă răspundere puse de nartid și de stat ? Iată cîteva probleme esențiale pe care uniunea urmează a le rezolva cu matură competență. Cred că nu este lucrul cel mai important dacă Uniunea arhitectilor este sau nu o organizație de creație. Nu aceasta contează, nu ce titlu poartă, ci ce face ea. Știm din practica lucrurilor că inginerul sau arhitectul se afirmă nu cu diploma, ci cu treaba. Uniunea arhitecților trebuie să se afirme și ea nu cu denumirea sa, ci cu calitatea activității pe care o depune.
Arh NICOLAE P0RUMBESCU _ Institutul politehnic Iași :Vorbitorul a relatat unele aspecte ținind de modul de pregătire a arhitecților în tînăra școală ieșeană cu acest profil. El a arătat că aici se a- cordă o deosebită atenție asigurării unei legături nemijlocite între forma teoretică și cea aplicativă, subliniind că ceea ce se predă la teoria arhitecturii este preluat în mod direct la proiectare, la atelier, fapt ce creează studentului receptivitate față de problemele ce le ridică viața, practica. Arh. N. Porumbescu a arătat că pentru legarea arhitectului de condițiile concrete, practice ale societății, ar fi indicat ca numai după o anumită perioadă de activitate direct în producție, după ce studentul a dovedit că are aptitudini în domeniul respectiv, să-i fie acordată diploma.El a propus ca, în vederea stimulării personalității studenților, după o anumită perioadă, după o constatare a aptitudinilor, să fie dată mai multă libertate de afirmare celor cu aptitudini evidente, astfel îneît aceștia, în mod dirijat, să evolueze mai rapid, potrivit posibilităților de asimilare ale fiecăruia.
In= SILVIU OPRIȘ, adjuncl al ministrului industriei materialelor de construcții :După ce a adus un salut conferinței în numele conducerii ministerului și al lucrătorilor din această ramură de industrie, vorbitorul s-a referit la unele aspecte actuale ale colaborării dintre producătorii de materiale de construcții și arhitecți, insistînd îndeosebi asupra problemelor referitoare la diversificarea materialelor de construcții, asigurarea cu noi materiale și elemente de construcții, ușoare și eficiente, pentru industrializarea lucrărilor. mărirea productivității muncii și reducerea duratei de execuție a lucrărilor. In condițiile producerii unor materiale noi, trebuie e- laborate studii prin care să se stabilească soluțiile constructive optimizate

din punctul de vedere al eficienței, care să pună în valoare tocmai această calitate a materialului și pe această bază să se fundamenteze eficienta lucrărilor de construcții. Industriei materialelor de construcții i s-a asigurat în actualul plan cincinal o dezvoltare într-un ritm superior mediei industriei tării, ceea ce subliniază locul pe care îl ocupă aceasta în economia națională, eforturile ce se fac pentru dezvoltarea acestei. ramuri, răspunderea tuturor celor care lucrează în domeniul respectiv, și nu în ultimul rînd a arhitecților.
Arh- VASILE MITREA - Filia-la din Cluj a Uniunii arhitecților :După ce a adus în discuție unele probleme vizînd îmbunătățirea sistemului de pregătire a cadrelor, conform cu cerințele complexe ale epocii și condițiile țării noastre, vorbitorul s-a referit la unele anomalii înregistrate în organizarea și desfășurarea muncii în institutele de proiectare. Referindu-se' la o altă carență din activitatea breslei, el a arătat că posibilitățile profesionale ale arhitectului nu sint folosite la a- devărata valoare, realizarea multor proiecte importante căzînd în sarcina tehnicianului și desenatorului, re- nunțîndu-se. adeseori, la relația firească desena tor-tehnician-arhiteet. Este cazul locuințelor particulare, ce se construiesc în toate orașele tării, proiectate însă de tehnicieni și nu de arhitecți.Arhitectul, prin munca sa, creează o nouă realitate, a spus vorbitorul, realitate ce ar trebui să beneficieze de confruntarea cu publicul, prin intermediul expozițiilor, presei și prin organizarea unor dezbateri la radio și televiziune. O altă situație nefirească este și aceea că arhitectul nu face încă parte din comitetul județean pentru cultură și artă și din alte organizații care să-i permită să participe la luarea unor decizii, cum ar fi amplasarea adecvată a monumentelor. a lucrărilor de artă în spatiile construite, ori la receptionarea unor obiective construite după planurile sale. Prof, arh ASCANI0 DAMIAN— rectorul Institutului de arhitectură „Ion Mincu" :Salutăm cu toții înființarea celor trei școli noi de arhitectură în în- vățămintul superior din provincie — a spus prof. arh. Ascanio Damian. Incontestabil că înființarea lor reflectă însemnătatea acordată acestui învățămînt. dar are și implicații în sensul recrutării teritoriale și sociale a studenților în condiții mult mai bune. Anul de învățămînt 1970—1971 a introdus învățămîntul pe cele două trepte, ceea ce este foarte important. Am putea să ne mîndrim că sîntem precursori ai acestui sistem, care va putea fi aplicat și la alte discipline.■ Această măsură-tinde să satisfacă, ■‘■in mod corespunzător necesitățileude ■ / cadre, mai .exact apreciate/ și. de .ar.hitfic.t.i.j operaționali, care să., aco- . . .pere., nevoii? țării. Actuala organi- ■ ; zare a invățămintului pe două trepte va satisface atît numeric cît și calitativ cerințele de cadre. Nu mai vorbesc de caracterul stimulativ pe care-1 imprimă învătămîntului de arhitectură, deoarece cei aflați în treapta întîi desigur că își propun trecerea, pe baza examenelor de baraj, la treapta superioară.Cunoașteți cu toții școala de ieri și de azi. Trebuie să recunoaștem că, față de trecut, dispunem acum de un corp didactic de valoare, selectat, după părerea mea, cu exigență și cu simt de răspundere, că avem studenți foarte buni. în fine, în ceea ce privește planul de învă- țămint, acesta are marele avantaj că in privința dispunerii cursurilor teoretice. raportate la practică. Institutul de arhitectură „Ion Mincu" este unul dintre institutele unde acest procent se realizează într-o foarte mulțumitoare proporție. Măsuri pe care Ministerul Invățămintului le recomandă acum tuturor școlilor superioare, și anume ca studenții să fie continuu solicitați, se practică la noi de foarte mulți ani, și nu ca o inițiativă a noastră. Este o moștenire. Tot ce am avut bun în școală, noi am păstrat, am perfecționat.Ca să închei aceste considerații, cred că cel mai sigur mijloc de etalon al performanțelor școlii noastre, al calității acesteia, este de a le confrunta cu ale altor instituții similare. Tn lume există 2 000 de școli de arhitectură. Unele sînt recunoscute ca valoroase, le cunoașteți și dv.. altele nu. Școala de Beaux Arts de la Paris, înființată în 1648, este recunoscută în întreaga lume. Ei bine, trebuie să vă spun că diplomele eliberate de Institutul de arhitectură din București sînt echivalente cu acelea emise la Beaux Arts, în continuare, vorbitorul s-a ocupat de unele probleme privind organizarea celor trei școli de arhitectură de la Cluj. Iași și Timișoara, de desfășurarea examenului de baraj pentru studenți. precum și de unele chestiuni vizînd perfecționarea cursurilor de construcții și educației estetice, lărgirea și însușirea noțiunilor fundamentale în privința economiei, rezolvarea funcțională a construcțiilor, elaborarea de proiecte, examenul de admitere în institut etc. în sfîrșit, de necesitatea ca toate cadrele didactice ale institutului să se angajeze frontal în acțiunea de elaborare de proiecte pentru industrie, pentru construcțiile din agricultură.
Arh- ION FAKELMAN - Fi,ia,a din Timișoara a Uniuni! arhitecților :Una din cauzele rămînerii în urmă a activității arhitecților din punct de vedere al calității — a arătat in cuvintul său arhitectul timișorean — o constituie faptul că în prezent munca proiectantului este dusă mai mult intuitiv decît pe baze științifice, fapt care influențează în mod negativ eficiența. Pentru înlăturarea acestei situații, este necesar ca Uniunea arhitecților să stabilească unele teme de cercetare teoretică. rezultate din necesitățile reale, care ar putea să fie puncte de pornire pentru obținerea unui titlu postuniversitar.în continuare, vorbitorul s-a ocupat de unele probleme privind activitatea arhitecților cu funcții administrative. în această ordine de idei, el a arătat că in unele cazuri nimeni nu vrea să preia funcția de arhitect-șef al orașului, pentru motivul că există primejdia de descalificare, lucru, evident, nenormal. El a adăugat că nu se ocupă acest post și datorită faptului că retribuția unui arhitect-șef al orașului nu este mai

mare decît a unui tehnician încadrat la limita maximă. Vorbitorul a propus apoi ca postul de arhitect-șef al orașului să fie ocupat de un om cu experiență, care cunoaște localitatea, care a muncit pentru ea, care are dragoste pentru aces't oraș, o personalitate a lui. In același sens, el a propus ca arhitectul-șef al orașului să fie el însuși autorul schiței de sistematizare a localității.Ing. OLIVIU RUSU _ vicepreședinte al Consiliului național al inginerilor și tehnicienilor :Procesul de industrializare a construcțiilor solicită o colaborare mui- tidisciplinară — a arătat vorbitorul — o colaborare care să reunească în jurul acelorași preocupări arhitecți, ingineri, tehnicieni constructori. tehnologi, matematicieni și economiști. Vechiul mod de a concepe relația arhitect-inginer — a spus ing. Oliviu Rusu — trebuie înlocuit cu modelul echipei, în care conlucrarea să fie permanentă, în care fiecare să participe continuu Ia realizarea scopului final. Numai printr-o colaborare strinsă în extinderea tipizării și a prefabricatelor se vor putea obține lucrări identice de detalii, dar de mare diversitate în ansamblu.în epoca noastră, cînd activitatea nu mai privește realizarea de obiective izolate, conlucrarea inginer- arhitect la proiectarea sistemelor a- duce elemente noi de afinitate prin folosirea acelorași mijloace de investigare. Soluția adoptată astăzi la ansambluri de locuit sau la construcțiile industriale trebuie să răspundă timp de decenii nevoilor populației, să țină seama nu numai de progresele previzibile în domeniul profesiunii, ci și de dezvoltarea întregii societăți, a arătat în încheiere vorbitorul.
Arh ȘTEFAN MACRA - FHia,adin Tîrgoviștc a Uniunii arhitecților :Vorbitorul s-a ocupat pe larg de unele aspecte ale muncii arhitecților care lucrează nemijlocit în cadrul consiliilor populare județene și municipale în calitate de îndrumători, organe de control și de decizie. După ce a scos în evidență o serie de realizări obținute în aceste activități. el a criticat o serie de măsuri de ordin administrativ cu aspect birocratic, care constituie o frînă ir. munca de sistematizare a localităților. Vorbitor ul a spus : Consider că actuala formă de organizare a consiliilor tehnico-științifice și a comisiilor de sistematizare orășenești și județene nu asigură un cadru adecvat și științific de analiză a lucrărilor. Uneori se ajunge chiar la dispute între reprezentanții acestor comitete și pro- iectanți, datorită unor formalisme și îngrădiri impuse de acte normative învechite și depășite. O circulară, de pildă, obligă ca într-o anumită localitate să se construiască la o anumită înălțime, și prin aceasta să se ocupe un teritoriu mai mare. Mi se pare că este un nonsens să fim obligați a aplica asemenea circulare care contravin celor mai elementare noțiuni de progres tehnic. Iată de ce aș su- geta'-Waritilizarea actelor' normative care au ajuns să sufere de uzură ■■morală.
Arh ANDREIANA MUȘA- 

TESCU _ Institutul de studii, cercetări și proiectări zootehnice și agricole :Vorbitoarea a arătat că în țara noastră femeile avînd profesiunea de arhitect, în număr de aproximativ 600, au făcut proba capacității lor profesionale în toate sectoarele de arhitectură : sistematizări urbane și rurale, construcții de locuințe, sociai- culturale, industriale, agricole și altele.Referindu-se la domeniul în care lucrează, vorbitoarea s!-a exprimat regretul că, pînă în prezent. U- niunea arhitecților nu a susținut în suficientă măsură activitatea de proiectare pentru construcții agricole. Proiectarea . în . agricultură, a arătat vorbitoarea, mai este considerată de multi ' confrați ca o problemă minoră, care nu merită atenția arhitecților. Ținînd seama de volumul important de investiții prevăzut pentru agricultură în actualul cincinal — 80 miliarde lei — ea a propus Uniunii arhitecților să înscrie în programul său de activitate si probleme din domeniul construcțiilor agricole și ca una din secțiile comitetului de conducere a! uniunii să-și axeze activitatea pe probleme de această natură.tntre alte probleme aduse în atenție. arh. Andreiana Mușatescu a informat că in 1972 se va tine în România cel de-al III-lea Congres al U.I.F.A. (Uniunea internațională a femeilor arhitect).
OVIDIU MAITEC, vicePre- ședinte al Uniunii artiștilor plastici : O epocă se definește, printre altele, a spus vorbitorul, prin arhitectura acesteia, prin valorile ei, așa cum se definește și prin operele de artă plastică ce o reprezintă. De altfel, între arta" arhitecturii și arta plastică a existat și există o strînsă relație cu rol social de prim ordin.Sarcinile, dimensiunile și ritmul construcției socialiste impun în viitor o cît mai strînsă colaborare între arhitect și artist, un efort continuu susținut. In continuare, vorbitorul a subliniat necesitatea depășirii nivelului actual, al unei conlucrări de tip administrativ, și eliminării, mai ales, a improvizației. Această colaborare ar trebui să se bazeze în primul rînd pe un dialog de idei și mai ales pe un program bine conturat, de perspectivă. Domeniul artei de for public, începînd cu monumentele de înaltă semnificație, con- tinuînd cu decorația de interior și exterior, cu mobilierul și decorul străzii. în general al întregului mediu de viață citadin. delimitează sfera vastă în care arhitectul și artistul plastic sînt chemați să colaboreze cît mai strîns și permanent.

Arh RADO C0L0MAN - lnsti‘tutul județean de proiectare Mureș :Referindu-se la activitatea care se desfășoară pe cuprinsul țării în domeniul elaborării schițelor de sistematizare a municipiilor, orașelor și comunelor, vorbitorul a arătat că în județele Mureș și Harghita sute de localități au schijele de sistematizare puse Ia punct. El a relevat faptul că. deși există aceste studii, totuși continuă să se ridice locuințe în zone din afara perimetrului lor, că la ora 

actuală nu există o legislație prin care să fie reglementată această problemă.Vorbitorul a relevat că apreciază faptul că una din sarcinile apropiate ale Uniunii arhitecților trebuie să fie traducerea în viață a studiilor de sistematizare elaborate pină în pre-, zent. El a propus ca în noile centre intercomunale ce vor lua ființă să fie înființate, pe plan administrativ, organe avînd ca sarcină urmărirea disciplinei în înfăptuirea programului de construcții.
A'h GHEORGHE SĂSĂRMAN— adjunct de șef de secție la ziarul „Scintcia" :Vorbitorul a subliniat necesitatea ca, în spiritul adîncirii democratismului vieții sociale și în conformitate cu principiile promovate de partid, să se facă unele modificări în statutul Uniunii arhitecților. Astfel, propunerile de candidați pentru comitetul de conducere ar fi nimerit să se facă în plenarele filialelor și în ședințele cercurilor, o dată cu alegerea delegaților la conferință. Alegerea președintelui Uniunii arhitecților s-ar putea face de către plenul conferinței și nu de comitet. Această propunere a și fost, de altfel, însușită de delegații la Conferința a IlI-a. Pentru a asigura participarea membrilor uniunii la luarea hotărîrilor importante, activitatea organelor de conducere ar trebui să fie mai larg cunoscută ; în acest, scop, alături de actuala revistă „Arhitectura", care apare la două luni o dată, ar fi utilă existența unei publicații săptămînale a arhitecților, în care să fie loc și pentru promovarea teoriei și criticii de arhitectură. Un centru editorial, coordonat de uniune, ar putea dirija atit periodicele, cît și publicarea unor cărți de arhitectură, care în prezent intră în mod întimplător în. profilul a numeroase edituri, unde nu sînt create condiții corespunzătoare de receptivitate și competență.Alături de alte propuneri, vorbitorul a arătat necesitatea ca statutul să reflecte mai clar poziția pe plan social a Uniunii arhitecților, apartenența ei la Frontul Unității Socialiste.
Arh IIANRIETA DELAVR^- 

CEA _ Institutul județean de proiectări Ilfov :Printre numeroasele probleme pe care le-a abordat, arh. Hahrieta De- lavrancea a ridicat și pe cea a STAS-urilor. Vorbitoarea a spus : Pe lingă celelalte sarcini care au fost atribuite uniunii, aș mai sugera încă una : uniunea să revizuiască STAS-ul, să aibă o grupare de ar- hitecți dispuși să facă acest lucru cu meticulozitate, să vadă, să constate care STAS-uri sînt bune, pentru ca cele ce nu mai sînt valabile să fie date la o parte și să se elaboreze altele, dacă este nevoie. Toate normativele se cer reactualizate, deoarece uneori unele anulează pe celelalte, fără a ne aviza în prealabil. Este, de asemenea, necesar să se 'perfecțroneze' normele de lucru și proiectele-tip.In continuare. . vorbitoarea s-a referit la unele probleme acute privind dimensiunile construcțiilor și evitarea poluării atmosferei. în proiectele mele — a arătat domnia sa — am amplasat blocurile cît de des se putea, dar am respectat normele, rezervind suprafață pentru joaca copiilor, pentru odihna bătrînilor. pentru sport. Dacă nu respecți asemenea cerințe, atunci faci orașe în care nu se mai poate trăi, care poluează mediul înconjurător și Unde oamenii hu mai pot să respire.
I11E ADRIAN LUPESCU - Institutul de studii și proiectări pentru arhitectură, sistematizare și tipizare :Colaborarea mai strînsă dintre arhitecți, ingineri, economiști, ' tehnologi și beneficiari va trebui să devină mai eficientă în viitor ; la proiectarea unui obiect, la realizarea lui, întregul colectiv să contribuie cu soluții optime, construcția rezultată primind girul utilului trăini- eiei și frumuseții, cartea de vizită cu .<are..s5 înfrunte timpul și gustul societății, a arătat vorbitorul.O altă problemă la care s-a referit a fost aceea a stabilirii unui stil de arhitectură națională contemporană ținîndu-se seama, atît la pro-, iectare cit și la ridicarea propriu- zisă a construcției, de posibilitățile materiale și soluțiile moderne existente. După cum a arătat el, tipizarea și industrializarea nu constituie o piedică în realizarea unei arhitecturi de factură națională. Dacă ar crește productivitatea la prefabricatele de mare serie — cum sint cele de structură și de planșe? — o economie de 5 la sută obținută aici ar permite creșterea cu 30 la sută a prefabricatelor de mică serie — diferite panouri de fațade, balcoane etc. — fără ca prețul global al construcției să fie afectat. Pe această cale se vor putea ridica construcții cu aspect divers, multiple fațete ale unui stil de mult dorit și discutat.
Arh DAN PRODESCU - Insti* tutul de proiectări contructii de mașini :Există o activitate care in toate țările dezvoltate industrial intră si în sfera de preocupare a arhitecților, dar despre care nu s-a vorbit aici. Este , vorba de activitatea de industrializare. Cîtâ nevoie are industria noastră de coordonarea și organizarea acestei activități în momentul în care se pune cu atîta acuitate problema competitivității produselor ei pe piața externă, nu este nevoie să mai arăt. Pe de altă parte, există un imens potențial în această direcție în rîndul arhitecților. mulți arhitecți exprimîndu-și dorința de a se angrena complementar în această activitate. Cîștigul nu ar fi numai de partea industriei, de partea valorificării estetice a produselor noastre de larg consum, dar și a arhitectilor înșiși.Este necesar ca fondul de arhitectură să devină ceea ce arhitecții așteaptă de multă vreme de la el, și anume o instituție productivă, care să valorifice potențialul creator al arhitecților. să devină pivotul material ai uniunii. S-ar evita astfel ciudata situație de azi. cînd arhitecții s-au aciuit, pe lingă cooperativele a- gricole de producție, unde execută diverse proiecte pentru secții de împletit paoură și mai știu eu ce materiale plastice sau metale presate. Mă gîndesc că acești confrați ai noștri se vor duce peste cinci ani nu Ia conferința uniunii noastre, ci la cea a lucrătorilor din agricultură, dacă noi nu ne vom angaja să organizăm activitatea de creație pentru industrie.
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CONSFĂTUIRI JUDEȚENE DE LUCRU ALE ACTIVULUI DE PARTID

Șl CADRELOR DE BAZĂ BIN INDUSTRIE, CONSTRUCT» Șl TRANSPORTURI
în întreaga țară continuă să aibă Ioc consfătuiri județene de lucru ale activului de partid și cadrelor de bază din industrie, construcții și transporturi, în cadrul cărora se dezbat și analizează într-un spirit constructiv, de înaltă exigență și responsabilitate, sarcinile și măsurile ce se impun pentru infăptuirea în cît mai bune condiții a planului pe anul 1971 — primul an al noului cincinal.La consfătuiri au participat și au luat cuvîntul în încheierea dezbaterilor tovarășii : EMIL BODNARAȘ — județul Suceava ; GHEORGHE RADULESCU — județul Teleorman ; ILIE VERDEȚ — județul Brașov ; MAXIM BERGHIANU — județul Galați ; EMIL DKAGANESCU ' . ...........................MIRON CONSTANTINESCU ■ ------ ------------------------------ -NESCU — județul Ialomița ; MIHAI MARINESCU — județul Mehedinți Vîlcea.Punînd în centrul preocupărilor lor ridicarea calitativă a întregii panții la consfătuiri analizează amănunțit rezervele existente, evidențiază producției și productivității muncii, de utilizare cu eficiență sporită a capacităților existente și a forței de muncă, de reducere a cheltuielilor de producție, de folosire mai judicioasă a mijloacelor materiale și financiare, de micșorare a costului investițiilor, de sporire a volumului de mărfuri destinate exportului și de reducere la strictul necesar a importului.Participanții Ia consfătuiri au subliniat justețea măsurilor preconizate de partid pentru perfecționarea întregii activități economice, au exprimat hotărîrea fermă a tuturor celor ce lucrează în întreprinderi, pe șantiere, de a-și consacra toate forțele, întreaga lor capacitate și inițiativă pentru a înfăptui programul de dezvoltare multilaterală a țării elaborat de Congresul al X-lea al P.C.R.

RGHIANU — județul Galați ; EMIL DIîAGANESCU — județul Neamț ;— județul Maramureș;VASILE PATILINEȚ — județul Sibiu; ION STÂ- ...........................  ■ - - -...................i și ION PAȚAN — județulactivități economice, partici- noi posibilități de sporire a

CAPACITĂȚILE
DE PRODUCȚIE

INTEGRAL UTILIZATEParticipanților la consfătuirile de lucru le-au fost prezentate sarcinile deose • bit de mobilizatoare care stau în fața colectivelor din întreprinderi și șantiere în primul an al actualului cincinal. Desigur, realizarea ritmică a planului la toți indicatorii este condiționată de modul în care conducerile de întreprinderi, organizațiile de partid își afirmă capacitatea mobilizatoare, politică și organizatorică în vederea asigurării în practică a unui înalt grad de utilizare a capacităților de producție și a forței de muncă din fiecare unitate economică. Iată de ce, pornind de la indicațiile cuprinse în ultimele documente de partid, în cuvîn- tările tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, participanții la consfătuiri din toate județele au analizat cu un înalt spirit de responsabilitate o serie de probleme majore pe care le ridică mai buna utilizare a mașinilor, utilajelor și instalațiilor, a suprafețelor de producție, au făcut propuneri concrete pentru îmbunătățirea coeficientului de schimburi, pentru folosirea judicioasă a timpului de lucru.La o ierie de consfătuiri, îndeosebi la cele din județele Brașov, Mehedinți, Maramureș, Sibiu. Suceava și Vîlcea, vorbitorii s-au referit la rezultatele pozitive înregistrate intr-unui sau altul din domeniile amintite, prezentînd, totodată, cî- teva din activitățile de perspectivă menite să contribuie la folosirea maximă a potențialului tehnic și u- man din fiecare întreprindere. Mai mulți vorbitori au subliniat că va trebui să se țină seama de învățămintele desprinse din activitatea anului trecut, cînd în unele întreprinderi s-a înregistrat o mare risipă de timp din cauza absențelor nemotivate și învoirilor, a unor deficiențe de natură organizatorică, cînd 
o serie de mașini și utilaje au fost folosite cu indici scăzuți, intervenin- du-se hotărît, pe planuri multiple, pentru a prein- tîmpina repetarea lor în acest an.Cu un accent critic ridicat au fost abordate de către participanți situațiile ce s-au creat in acest an în unele întreprinderi, în care s-au stabilit indici de utilizare a capacităților de producție sub nivelul celor atinși în anul trecut. Așa, de exemplu, la Șantierul naval din Turnu-Severin, indicele de utilizare a suprafețelor de producție prezintă in acest an tendințe de reducere — de la 0,65 la 0,50 t/mp — iar indicele de folosire a utilajelor în secțiile de bază oscilează in jur de numai 55 la sută, față de 72 la sută cît s-a realizat la nivelul municipiului. Aceasta. deoarece schimbul II nu a fost încă generalizat, iar schimbul III se folosește în mică măsură. Un calcul sumar arată că prin utilizarea mai rațională a capacităților actuale, numai la unitatea respectivă se poate obține o producție suplimentară evaluată la circa 50 000 000 lei. O situație similară se întîlneș- te în secțiile auxiliare ale întreprinderilor constructoare de mașini, unde indicii de folosire a utilajelor se situează sub 47 la sută.în aceeași ordine de idei, Ia consfătuirile de lucru din județele Neamț. Sibiu, Galați au fost prezentate alte aspecte critice, insistindu-se și asupra unor neajunsuri care au a- părut in primele două luni din acest an. Atît în anul 1970, cît mai ales la începutul anului 1971 — a arătat ing. loan Angelescu, secretar al Comitetului județean Neamț al P.C.R., in anumite întreprinderi nu s-a asigurat continuu utilizarea integrală, la parametrii maximi, a capacită-

de în- ne-u-
ților și suprafețelor producție. Ca urmare a treținerii și exploatării corespunzătoare a unor tilaje și instalații, au avutloc frecvente opriri accidentale, soldate cu pierderi de producție la Uzina de fibre sintetice Săvinești, Uzina de țevi Roman, fabricile „Reconstrucția" și „Zori Noi" din Piatra Neamț, în unitățile de industrializare ș.a.Conducerea tre — a spus Boleslav, director la Uzina metalurgică de metale neferoase din Copșa Mică — a luat, cu sprijinul întregului colectiv, măsuri concrete pentru folosirea la maximum a capacităților de producție. Bunăoară, la unele din instalațiile de bază ale uzinei am prelucrat în 1970 cu 27 000 tone concentrate de minereu mai mult decît capacitatea proiectată, ca acum să găsim noi rezerve ce ne oferă posibilități de prelucrare în plus în 1971 cu 42 000 tone.In cuvîntul rostit la consfătuirea de la Galați, Alexandru Rus, directorul U-

a lemnuluiuzinei noas- ing. Miiller

zinei de reparații auto Tecuci, Dumitru Năstase, director al Trustului de îmbunătățiri funciare, Gheor- ghe Aghiniță, director al Regionalei C.F.R. Galați au abordat probleme legate de mai buna folosire a mijloacelor de transport. S-a arătat că volumul mare al transportului de materii prime și de fabricate ale Combinatului siderurgic din Galați, vastele lucrări de construcții și cele de îmbunătățiri funciare ce se desfășoară pe cuprinsul județului au sporit considerabil volumul transporturilor, ceea ce impune o folosire rațională a tuturor mijloacelor de transport, îmbunătățirea utilizării fiecărui mijloc de transport în parte. S-a accentuat necesitatea ca fiecare întreprindere să folosească la maximum capacitățile disponibile pentru producerea de piese de schimb pentru nevoile proprii și, totodată, să se lichideze risipa de piese de schimb, să se treacă, oriunde e posibil, la recondi- ționarea pieselor uzate.Numeroși vorbitori au insistat în cuvîntul lor asupra sarcinilor care revin comitetelor de partid, comitetelor sindicatelor, organizațiilor U.T.C., comitetelor de direcție din întreprinderi pentru finalizarea cu promptitudine și operativitate a tuturor propunerilor formulate în consfătuiri, ca și a celor făcute în adunările generale ale salariaților, în vederea utilizării la maximum a potențialului tehnic și uman din fiecare întreprindere.
0 PRODUCȚIE IEFTINĂ, 

DE CALITATE Șl EFICIENTĂ
Analiza profundă — avînd o mare încărcătură de argumente și propuneri — a celor mai diverse aspecte ale activității economice a relevat hotărîrea tuturor participanților la dezbateri, ca și a colectivelor pe care le reprezintă, de a determina în acest an o creștere simțitoare a nivelului eficienței activității economice — problemă esențială a dezvoltării economiei, a cărei importanță a fost subliniată în repetate rîn- duri de conducerea de partid și de stat. Partici- panții la consfătuiri s-au referit pe larg, în cuvîntul lor, la o serie de măsuri vizînd reducerea consumului de materii prime și materiale, ridicarea productivității muncii, înlăturarea cheltuielilor neeconomicoa- se, a rebuturilor, ridicarea nivelului calitativ al tuturor produselor.Oprindu-se asupra unuia din factorii importanți de creștere a eficienței economice — ridicarea productivității muncii — la consfătuirile din județele Maramureș, Brașov, Mehedinți, Sibiu, Neamț și Ialomița, s-au arătat o serie de. neajunsuri care există în întreprinderi privind organizarea producției și a muncii, folosirea forței de muncă, mecanizarea diferitelor lucrări, care afectează, în final. nivelul randamentului în producție. Vorbitorii au precizat, totodată, că sînt necesare măsuri concrete și imediate în fiecare întreprindere pentru a curma aceste deficiențe si a asigura creșterea producției în cea mai mare parte pe seama productivității muncii.Mal mulți vorbitori au făcut ample referiri la grija care trebuie să se manifeste de către fiecare întreprindere pentru gospodărirea rațională a materiilor prime și materialelor, pentru reducerea consumurilor specifice, a cheltuielilor de fabricație, elemente care influențează direct nivelul rentabilității. Astfel, ing. Pavel Lala, directorul general al Uzinei de piese auto din Sibiu, a criticat cu severitate menținerea unor normative tehnice care creează o mare risipă de materiale. Sînt în metalurgie — a spus el — cote prea generoase în ceea ce privește profilurile laminatelor. Din această pricină. întreprinderea noastră a plătit în plus, în 1970. 320 000 lei, care reprezintă costul materialelor aruncate. In a- ceeași ordine de idei, mulți

participanți la consfătuirea din județul Vîlcea au insistat asupra necesității a- plicării unor sugestii și propuneri făcute în adunările generale ale salariați- lor pentru o substanțială diminuare a cheltuielilor materiale de producție. Ei s-au referit pe larg la posibilitățile ce există oentru reducerea consumurilor de materii prime, în primul rînd materialul lemnos, precum și de energie electrică și combustibil.In mod autocritic și deplină responsabilitate, rectorul Combinatului îngrășăminte chimiceTr. Măgurele a arătat că, chiar și în acest an, datorită unor abateri de la disciplina tehnologică, consumurile specifice au fost depășite, o influență negativă avînd în această privință și calitatea necorespunzătoare a piritelor primite de la Suceava. Mol-

cu di-de din

dova Nouă și Baia Mare. Numeroși alți vorbitori, printre care muncitorul Andrei Potra, de la flota- ția centrală din Baia Mare, ing. Vasile Gogu, directorul întreprinderii mecanice din Roman, au cerut nu numai să se pună capăt cheltuielilor neeconomicoase, dar să se întreprindă cu mai mult curaj,, cu mai multă responsabilitate, măsuri de asimilare a noi produse, de înaltă tehnicitate, pentru eliminarea costisitoarelor cheltuieli de import.Cu deplină responsabilitate, mulți dintre vorbitori au abordat problemele îmbunătățirii calității produselor. s-au referit la neajunsurile care mai stăruie și la necesitatea ca preocupările în acest domeniu să se desfășoare pe un front larg, multilateral. Dintr-o înțelegere greșită se acționează uneori în mod superficial, numai țn sensul lichidării rebuturilor și a refuzurilor — au .subliniat unii participant la consfătuirea din județul Galati — cînd în fapt trebuie pus accentul pe ridicarea Indicilor calitativi ai tuturor produselor. deoarece calitatea este un element dinamic și ceea ce este bun astăzi mîine poate fi depășit. Tot în cadrul acestei consfătuiri. au fost aduse critici severe colectivului Fabricii de conserve din Tecuci pentru numeroasele mărfuri rebutate. precum și colectivului Combinatului siderurgic din Galati pentru unele cantități de oțel și tablă necorespunzătoare, produse din cauza nerespec- tării tehnologiei. Acest fapt apare cu atît mai de neînțeles cu cît este cunoscut că siderurgiștii gălăteni au reușit să asimileze 70 de mărci de oțel, unele pentru prima oară in tară, și care s-au dovedit pe deplin corespunzătoare exigentelor ce’or mai înalte.La consfătuirile din județele Ialomița, Vîlcea, Mehedinți și Maramureș s-a subliniat 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 exigentei la recenționarea materiilor prime și a materialelor — indicii de calitate vor înregistra creșteri simțitoare în fiecare întreprindere. Trebuie să se dovedească — au subliniat vorbitorii — o preocupare mai fermă și permanentă din Dartea tuturor cadrelor din întreprinderi față de problema calității, trebuie întreprinse acțiuni comune ale organizațiilor de partid, sindicat și tineret în vederea creării unei puternice opinii de masă fată de calitatea producției, de introducerea și extinderea autocontrolului.
INVESTIȚIILE,

LA TERMEN Șl CU
COSTURI MÂI REDUSE!
In planul pe anul acesta se prevede în continuare realizarea unui volum important de investiții menite să contribuie la ridicarea economică și social-culturală a fiecărui județ. In acest context, subliniindu-se rezultatele bune obținute. în cadrul dezbaterilor au fost analizate, în mod amănunțit o serie de deficiențe ce se mai manifestă, s-au făcut propuneri concrete me- • nite să ducă la ridicarea calitativă a întregii activități în domeniul investițiilor.în consfătuirea din județul Mehedinți, au fost a- preciate in- mod deosebit realizările obținute pe șantierul Sistemului hidroenergetic și de navigație Porțile de Fier, unde priceperea și înaltul simț de răspundere cu care lucrează constructorii și monto- rii sînt elemente dominante. Din dezbateri a reieșit, însă, că pe alte șantiere din acest județ, au fost începute prea multe obiective deodată, disper- sîndu-se astfel forța de muncă, utilajele și materialele, fapt care a dus la

prelungirea termenelor de execuție și de dare în folosință, cu implicații asupra costului investițiilor. Astfel, la întreprinderea județeană construcții-mon- taj sau la Șantierul 3 Orșova, costurile lucrărilor au înregistrat depășiri substanțiale.Investițiile din județul Galați însumează în acest an 3,8 miliarde lei și. de aceea, problema realizării și eficienței lor a fost în centrul dezbaterilor consfătuirii din acest județ. In cuvîntul lor, ing. Cornel Cazan, directorul general al întreprinderii de construcții și montaje siderurgice Galați, și alți vorbitori au analizat multiplele. aspecte ale problemei asigurării punerii în funcțiune la termenele stabilite a noilor obiective industriale. S-a relevat că hu au fost asigurate integral documentațiile și proiectele tehnice pentru obiectivele planificate în 1971, ceea ce creează greutăți constructorilor, îndeosebi sub aspectul aprovizionării tehhico- materiale. S-a subliniat, de asemenea, că intrarea în

funcțiune a noilor obiective implică pregătirea din ■ timp a cadrelor care le vor folosi. S-a arătat că o a- tenție deosebită trebuie a- cordată în acest sens asigurării cadrelor pentru laminorul de benzi la cald, unul din principalele obiective care urmează să intre în funcțiune în acest an la Combinatul siderurgic din Galați. ..Problema predării documentațiilor tehnice .necesare începerii la timp a unor lucrări de investiții a fost dezbătută și în județe. La consfătuirea din județul Teleorman, de exemplu, o- cupindu-se de acest aspect, ing. Angliei Enăceanu, directorul Grupului de șantiere al întreprinderii de construcții-montaj — București. a arătat că din lipsa de preocupare a beneficiarilor, in prezent doar 46 la sută din planul grupului de șantiere este acoperit cu documentațiile necesare. A- ceasta. a arătat vorbitorul, ne provoacă mari greutăți în a asigura o bună utilizare a capacităților de producție pe șantiere, duce la prelungirea termenelor de punere în funcțiune.Și în județul Vîlcea urmează să se realizeze anul acesta un volum mult sporit de investiții — planul prevede o creștere cu 56,1 la sută față de anul trecut. Printre marile obiective ale planului de investiții din a- cest județ este și Hidrocentrala de pe Lotru. In cuvîntul său, Ing. Gheorghe Cocoș, directorul Grupului de șantiere — Voineasa, a subliniat că anul 1971 este un an hotărîtor pentru respectarea termenului de punere în funcțiune a primului agregat al hidrocentralei. Pentru realizarea volumului sporit de lucrări — a arătat vorbitorul — este absolut necesar să folosim la maximum posibilitățile de care dispunem. Astfel, în vederea sporirii productivității muncii cu cel puțin 13 la sută, s-au luat o serie de măsuri privind îmbunătățirea folosirii parcului de utilaje și introducerea unor tehnologii noi.Necesitatea intrării în funcțiune a noilor capacități de producție, conform prevederilor actualului cincinal, a fost larg dezbătută, anălizîndu-se ’în acest sens, In spirit critic, unele rămî- neri în urmă care se cer de urgentă recuperate. Astfel, directorul general al Combinatului de îngrășăminte azotoase de la Slobozia, Constantin Iovănel — combinat aflat în construcție — a arătat că, în ciuda deselor ședințe organizate și la care au particiDat conducătorii ministerelor interesate, problema utilajelor si a materialelor restante nu a fost rezolvată. Vorbitorul a cerut Ministerului Industriei Chimice și Ministerului Industriei Construcțiilor de Mhșini să-și sporească eforturile în vederea aducerii pe șantiere a instalațiilor tehnologice și a materialelor restante, a livrării ritmice si la termen a utilajelor din planul pe 3971, subliniind că orice rămînere în urmă poate în- tîrzia intrarea în funcțiune a acestui mare obiectiv al economiei naționale.Dezbaterile din diferite județe au subliniat, de a- semenea, că titularii de investiții, proiectanții și con-

structorii trebuie să militeze pentru adoptarea upor soluții cit mai eficiente. Astfel, ing. Emil Moldovan, directorul general al I.C.I.M. — Brașov, și ing. Heldmudt Speli, de la Trustul 5 construcții — Brașov, au subliniat necesitatea ca proiectanții să acorde mult

mai multă atenție întocmirii documentațiilor tehnice pentru obiectivele industriale, în sensul cuprinderii unor utilități strict necesare, fără suplimentări de finisaje costisitoare și, totodată, să prevadă un grad cit mai ridicat de industrializare a construcțiilor.
RESPECTAREA

CU STRICTEȚE
A OBLIGAȚIILOR
CONTRACTUALE

în ansamblul dezbaterilor din consfătuirile de lucru. un loc important l-au ocupat problemele aprovizionării tehnico-materia- le a întreprinderilor. Parti- cipanții la dezbateri au subliniat efectele pozitive generate de aplicarea Legii contractelor economice, mentionind că atît anul trecut, cit si în acest an s-a înregistrat o îmbunătățire in aprovizionarea întreprinderilor cu materii prime și materiale, piese de schimb, subansamble. A crescut simțitor răspunderea întreprinderilor furnizoare pentru respectarea termenelor contractuale și a condițiilor de calitate stipulate prin contracte, au fost înlăturate în bună parte neajunsurile provocate de aprovizionarea neritmică sau lipsa unor produse.In același timp, cu deplină responsabilitate, par- ticipanții au adus în discuții o serie de aspecte critice privind aprovizionarea tehnico-materială a întreprinderilor. arătînd că. din cauza unor furnizori care nu înțeleg să-și onoreze la timp obligațiile asumate prin contracte. în unele întreprinderi au apărut numeroase goluri în fabricație. Asemenea lipsuri în aprovizionare au făcut ca rr așa cum s-a arătat Ia consfătuirea din județul Neamț — instalațiile Me- lana III, de Ia Uzina de fibre sintetice din. Săvinești, să nu poată fi utilizate la capacitatea reală în primele două luni din acest an, iar întreprinderea mecanică „Ceahlăul" din Piatra Neamț să nu-și realizeze planul de producție decît în proporție de 74 la sută.Probleme asemănătoare au adus în discuție și parti- cipanții la consfătuirile din județele Brașov, Suceava, Ialomița, Maramureș și Teleorman ; ei au făcut propuneri interesante. în vederea îmbunătățirii aprovizionării întreprinderilor, cerînd totodată sprijin ministerelor în soluționarea unor divergente apărute între diferiți furnizori și beneficiari. Un șir de participant! la discuții au a- rătat răspunderea mare ce revine centralelor industriale în asigurarea bunei aprovizionări tehnico-mate- riale a tuturor unităților din subordine.Mai mu,lți vorbitori, printre care Cornel Cașu, președintele comitetului sindicatului de la Fabrica de

mobilă Cîmpulung. loan Nemțișor, inginer șef la U- zina de piese de schimb Suceava, ing. Gheorglio Cosma, director general al Combinatului de in și ci- nepă — Fălticeni. Gheorghe Cuciureanu, secretar al Comitetului orășenesc de partid Rădăuți, și alții, au propus măsuri care să ducă ia o corelare mai strînsă între planul de producție șl cel de aprovizionare. Inginerul Ioan Moldovan, directorul Uzinei de reparații auto Suceava, arăta că este anormală Situația actuală cînd se trece la întocmirea planului de aprovizionare fără a exista o nominalizare, fie și în mare, a producției. Din această cauză — spunea vorbitorul — pe de o parte se creează mari stocuri supranormative, iar pe de alta, unele materiale. materii prime și piese de schimb sînt deficitare. în același context, inginerul Nicolae Răducu, director tehnic al C.E.I.L.- Suceava, amintea că, la ora actuală, datorită lipsei unor simple șuruburi de lemn (circa 4,5 milioane bucăți) nu poate fi finali-

importantă produc- mobilă.participanți la dez- printre care Aurel director Ia In
zată o ție deAlți bateri, Moldovan, treprinderea județeană de construcții-montaj Suceava, Roman Dzubinschi, secretar al comitetului de partid de la Exploatarea minieră Vatra Dornei, George Prepeliuc, inginer- șef la întreprinderea mecanică Suceava. Gheorghe Sireteanu, secretar al Comitetului de partid de :1a U.E.I.L.-Moldovița, au arătat că o dată cu înființarea centralelor și combinatelor. înțelegîndu-se greșit unele atribuții ale acestora, s-a trecut la o centralizare excesivă a contractelor și comenzilor, ceea ce limitează mobilitatea unităților productive în sfera aprovizionării. Iată de ce C.E.I.L.-Suceava, Combinatul minier Gura Humorului și alte unități similare au devenit o rampă de transbordare pentru materii prime, materiale și piese de schimb, care de fapt sînt destinate unităților productive. Pentru înlăturarea acestor s-a propus ca, de caz, mărfurile să jate direct de la către unitățile urmînd ca recepția să facă la fața locului.La consfătuirea din județul Ialomița, directorul întreprinderii de prefabricate din beton de la Călărași. Victor Orlovschi, a semnalat că nici pînă azi întreprinderea respectivă nu are asigurat cimentul necesar fabricației. El a propus ca Ministerul Industriei Materialelor de Construcții să soluționeze litigiul ce durează încă de anul trecut între întreprinderea din Călărași și Fabrica de ciment din Fieni, pentru a se putea definitiva contractul de aprovizionare cu cele 56 000 de tone de ciment, în sortimentele și la termenele solicitate.

anomalii, la caz la fie diri- furnizor economice, se

EXTINDEREA ACȚIUNII
DE AUTODOTARE

Un deosebit accent s-a pus, îndeosebi, în cadrul consfătuirilor din județele Brașov, Sibiu, Teleorman și Mehedinți, pe reliefarea posibilităților de amplificare continuă a acțiunii de autodotare a întreprinderilor cu mașini-unelte, u- tilaje și instalații tehnologice, ca unul dintre principalele mijloace de diminuare substanțială a importurilor, de economisire a fondurilor valutare. Refe- rindu-se pe larg, în această ordine de idei, la măsurile ce se impun a fi luate, ing. Gheorghe Trică, directorul general al Centralei industriale de automobile și tractoare, și Iulian Cazacu, inginer șef de concepție al Uzinei de tractoare din Brașov, au insistat — între altele — asupra necesității reluării producției de mașini-unelte specializate sau agregat în uzine cu profil diferit dar care au mai produs cîndva

mașini-unelte și dispun, ca atare, de o anumită experiență în acest domeniu. In lumina indicațiilor date în această privință de tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu prilejul unor vizite de lucru în întreprinderi, numeroși vorbitori au arătat— îndeosebi în cadrul consfătuirii din județul Sibiu— că o serie de ateliere de autodotare ar trebui să fie comasate pentru a putea acoperi astfel mai bine cerințele de această ră ale mai multor prinderi.In afară de saltul tativ necesar în activitatea de autodotare — s-a arătat în cadrul dezbaterilor— în prezent se impune șl o reconsiderare radicală a conținutului acestei complexe activități în vederea îmbunătățirii sale substanțiale. Este necesar, cu alte cuvinte, ca dintr-o activitate mărunțită, sporadică,

natu- între-canti-

determinată îndeosebi de nevoia ieșirii din diferite situații, care pun sub semnul întrebării realizarea planului de producție, autoutilarea să devină cu adevărat ceea ce trebuie să fie prin definiție : o acțiune de creație tehnică de largă cuprindere, sistematică, < pine din pariția critice și reu noi ofere în posibilități a progresului modernizare proces de producție, de reducere continuă a importurilor de utilaje costisitoare.O serie de vorbitori s-au referit — apelind la argumente convingătoare și la numeroase exemple concrete — și la alte posibilități de reducere a importurilor în vederea asigurării unei balanțe comerciale externe cît mai echilibrate. La consfătuirea din județul Galați, Iacob Constantin, directorul Uzinei de mecanică navală, Mircea Roibu, tehnician la Șantierul naval, și Constantin Gingărașu, directorul uzinei „Laminorul", au abordat în cuvîntul lor numeroase probleme legate da asimilarea în fabricație a unor produse noi, extrem de necesare economiei naționale, care să permită reducerea substanțială a importurilor, și să ofere, totodată, noi posibilități de export. Printre acestea : elice pentru cargourile de 7 500 și 12 000 tdw, prin a căror realizare se vor obține în cursul cincinalului economii de 23 milioane lei, echipamente și aparate complexe necesare dotării navelor, noi sortiment® de tablă etc.Tot în legătură cu diminuarea importurilor, Victor Poltorațchi, directorul general al Grupului industrial de chimie din Rîm- nicu Vîlcea. și Gheorghe Alboiu, directorul Combinatului de exploatare și industrializare a lemnului din aceeași localitate, au arătat, bunăoară, că, deși mai mult de jumătate din piesele de schimb necesare instalațiilor de aici au fost asimilate în țară (în bună parte chiar la aceste mari unități), importul de piese de schimb mai poate fi redus, în continuare, prin executarea acestora in atelierele mecanice proprii sau în diferite uzine da specialitate din țară.Pornind de la indicațiile secretarului general al partidului privind perfecționarea activității de comerț exterior, numeroși vorbitori s-au referit în cadrul consfătuirilor la diferite măsuri care trebuie luate, în continuare, pentru raționalizarea consumurilor de materii prime și materiale procurate din import, utilizarea pe scară mai largă a unor înlocuitori indigeni, introducerea în fabricație a unor produse noi cu performanțe superioare. de mare valoare, solicitate pe piața internațională, încadrarea corespunzătoare cu personal de specialitate a întreprinderilor de comerț exterior recent înființate, modernizarea produselor destinate exportului și asigurarea unei calități ireproșabile a acestora.

care să preîntîm- capul locului a- oricăror situații i să deschidă me- perspective, să permanență noi de promovare tehnic, de a întregului

ANGAJAMENTE PENTRU 1971
Tntr-o 

panții 
grame Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, prin care, în numele colecti
velor de muncă, al tuturor oamenilor mun
cii din județele respective, se angajează ca 
în cinstea celei de-a 50-a aniversări a creării 
Partidului Comunist Român să realizeze 
exemplar și să depășească sarcinile de plan 
pe anul 1971.

lată o parte din aceste angajamente :

atmosferă entuziastă, partici- 
la consfătuiri au adresat tele-

• Livrarea la fondul pieței a unei pro- 
' s 8,5 mili-ducții suplimentare în valoare de 

oane lei.
• Depășirea sarcinilor de livrări la ex

port cu 1,2 milioane lei valută.
• Depășirea prevederilor la productivita

tea muncii cu 1 760 lei pe salariat.
• Reducerea cheltuielilor de producție cu 

11,6 milioane lei și beneficii suplimentare 
de 7 milioane lei.

ÎN JUDEȚUL SIBIU

ÎH JUDEȚUL BRAȘOV

ÎN JUDEȚUL MARAMUREȘ :
• Realizarea peste plan a unei producții 

’, din

• Realizarea peste plan a 200 tone plumb, 
300 tone zinc, 500 tone acid sulfuric, 70 au
tocamioane și remorci 
oane cărămizi, 290 000 
produse.

o Economisirea a 600 
material lemnos, 2150 
convențional și 1,3 miliarde kWh energie 
electrică.

• Obținerea de beneficii peste plan în 
valoare de 15 milioane lei.

basculante, 9 mili- 
mp țesături și alte

tone metal, 500 mc 
tone combustibil

• O producție marfă suplimentară în 
leare de 380 milioane lei, din care 130 
lioane lei pînă la 8 mai.

• La export se va livra o producție 
plimentară de 25 milioane lei valută, iar la 
fondul pieței — de 40 milioane lei.

• Realizarea prin autoutilare de mașini 
și utilaje în valoare de 125 milioane lei.

• Creșterea productivității muncii pe sa
lariat, peste sarcina planificată, cu 1 100 lei.

• Beneficii suplimentare în valoare de 60 
milioane lei.

va- 
mi-

SU

marfă în valoare de 100 milioane lei, 
care 50 milioane lei pînă la 8 mai.

• Depășirea sarcinilor la export 
600 000 lei valută.

• Livrarea peste plan a 2 000 tone 
tale în echivalent plumb, 100 tone cupru 
convertizor, 100 tone cupru electrolitic, 500 
tone acid sulfuric, 600 tone piese forjate și 
matrițale ș. a.

ÎN JUDEȚUL MEHEDINȚI :

CU

IT. e-

ÎN JUDEȚUL GALAȚI
• Depășirea planului producției marfă cu 

220 milioane lei.
o Depășirea productivității muncii planifi

cate cu peste 4 000 lei pe fiecare salariat
• Reducerea cheltuielilor de producție cu 

peste 21 milioane lei.
• Beneficii suplimentare de peste 100 mi

lioane lei.
• Depășirea planului de export cu 7,7 

milioane lei valută.

• Depășirea planului la producția marfă 
cu 51 000 000 Iei, din care 17 000 000 lei pînă 
la 8 mai.

• Livrarea suplimentară la export a unui 
volum de mărfuri în valoare de 15 000 000 
lei valută.

ÎN JUDEȚUL NEAMȚ

ÎN JUDEȚUL SUCEAVA
• Depășirea planului la producția globa

lă industrială cu 68 milioane lei.
• Livrarea unei producții suplimentare la 

export de 28 milioane lei.
• Reducerea prețului de cost cu 7 mili

oane lei.
• Obținerea de beneficii suplimentare de 

11 milioane lei.

ÎN JUDEȚUL TELEORMAN

ÎN JUDEȚUL IALOMIȚA
• Depășirea planului la producția glo

bală cu 44 milioane lei.

® Depășirea planului la producția globa
lă industrială cu 170 milioane lei, din care 
52 milioane lei pînă la 8 mai.

• Obținerea unei producții marfă supli
mentare în valoare de 140 milioane lei.

• Livrarea unei producții suplimentare la 
export în valoare de 10 milioane lei va
lută.

• Realizarea de economii la prețul da 
cost în valoare de 24,7 milioane lei.

• Beneficii peste plan de 37,7 milioane 
lei.

• Realizarea peste plan a unei producții 
marfă în valoare de 32,2 milioane lei, din 
care 10.2 milioane lei pînă la 8 mai.

• Reducerea cheltuielilor de producție în 
industrie cu 7,4 milioane lei.

• Depășirea planului de construcță-mon- 
taj cu 7,2 milioane lei.

ÎN JUDEȚUL VÎLCEA :
• Depășirea planului la producția marfă 

cu 37,8 milioane lei, din care 15 milioane 
lei pînă la 8 mai.

• Depășirea productivității muncii plani
ficate cu 1,3 la sută.

• Suplimentarea producției pentru export 
cu 1 500 000 lei valută și reducerea impor
turilor cu 1,2 la sută.

® Realizarea de beneficii suplimentare 
însumînd 10 000 000 lei.
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I
Volumul investițiilor: 2 MILIARDE 577 MILIOANE LEI 

cu 57,5 la sută mai mult decit in perioada 1961-1965 
Din totalul investițiilor 804 MILIOANE LEI s-au alocat industriei

■■■iiMMI «SMM

Fabrica de confecții din Vaslui

ÎNTREPRINDERI

PUSE ÎN FUNCȚIUNE

• FABRICA DE MOBILA VASLUI, cu o 

producție de 20000 garnituri de mo
bilă în 1970. Un sfert din producția de mo

bilă realizată în această întreprindere este 

destinată exportului.

© FABRICA DE CONFECȚII VASLUI, care 

Tn 1970 și-a mărit valoarea producției glo
bale de aproape 5 ori Mă de anul 1967, 

anul Intrării în funcțiune.

© FABRICA DE PRODUSE LACTATE 

BÎRLAD, cu o capacitate de prelucrare de 

40000 litri lapte pe zl.

• FABRICA DE PRELUCRARE A LAPTELUI 

VASLUI, a cărei capacitate zilnică de pre
lucrare se ridică la 20000 litri lapte 

pe zl.

Producția globală industrială a județului 

a crescut in anul 1970

față de

DEZVOLTĂRI

Șl MODERNIZĂRI

© FABRICA DE RULMENȚI BÎRLAD. De la 
2 522 000 bucăți rulmenți, cîți se produceau 
aici în 1965, s-a ajuns în anul 1970 ia o 
producție de aproape 4 rfiOOiW 

bucăți rulmenți.
© FABRICA DE CONFECȚII BÎRLAD, în 

care valoarea producției globale indus

triale a crescut, în cinci ani, de peste z 
ori.

© FABRICA DE ULEI DIN BÎRLAD, cu o 
creștere a capacității de producție de 78 

la suta fața de 1965.
© ÎNTREPRINDEREA PENTRU PRELUCRA

REA TULPINELOR DE CÎNEPĂ VASLUI, care 
și-a sporit cu 59 la sută capacitatea de 

producție în 1970, comparativ cu anul 1965.
© ÎNTREPRINDEREA DE MORĂRIT Șl 

PANIFICAȚIE BÎRLAD.
© FABRICA PENTRU PREPARATE DIN 

CARNE BÎRLAD, care în 1970 și-a mărit ca
pacitatea de producție de peste fi ori față 

de 1965.

OBIECTIVE

ÎN CONSTRUCȚIE

© FABRICA DE MATERIALE IZOLATOARE 

VASLUI, care va produce anual § milioane 

cărămizi dialit, 50 milioane mp carton 

bituminizat, 12800 tone vată minerală 

și produse din vată.

© FILATURA DE BUMBAC VASLUI, pro

iectată pentru a realiza anual 5500 
tone fire cardate pentru fabricile textile.

© UN COMPLEX MEȘTEȘUGĂRESC LA

HUȘI Șl ALTUL LA BÎRLAD.

© FABRICA DE PRELUCRARE A LAPTELUI

DE OAIE HUȘI.

Fabrica de mobilâ din Vaslui

In cincinalul 1966-1970, 

valoarea investițiilor totale 
însumează 1 MILIARD 

136 MILIOANE LEI

îmbunătățiri 
funciare

© Suprafața agricola 
irigată a județului a spo
rit, în anii cincinalului, cu 

1790 ha
• pe 15 000 ha 

s-au efectuat importante 
lucrări pentru combaterea 
eroziunii solului.

© Au fost extinse cu 

2041 ha 
suprafețele cultivate cu 
viță de vie și cu 

505 ha suprafețele 

pomicole.

© Investiții importante 
au fost alocate pentru exe
cutarea unor ample lu
crări de hidroameliorații 
în Lunca Prutului pe ȘAN
TIERUL ALBIȚA-FĂLCIU.

Construcții 
agrozootehnice

© LA RÂȘEȘTI-DRÎN- 
CENI s-a construit un com
plex industrial pentru în- 
grășarea berbecuților, cu 

o capacitate de 30000 
de capete.

© S-au construit 

centre moderne de viniîi- 
cație, cu o capacitate de 
prelucrare și depozitare 
de 1400 vagoane 

de vin.

Se afla 
în construcție: 
© UN COMPLEX INTER- 

COOPERATIST INDUSTRIAL 
DE CREȘTERE A PORCILOR 
LA FĂLCIU (capacitate — 

30000 capete) și

© UN COMPLEX AVICOL 
LA VASLUI (proiectat pen

tru a obține 72000 
găini o u ă t o a r e și 

300000 pui pe an).

© Un complex pentru 
prelucrarea legumelor și 
fructelor la Vaslui.

Mecanizare
® Unitățile agricole ale 

județului au fost dotate, în 

anii 1966-1970, cu 1091 
mai multe tractoare și 
mașini agricole, față de 
perioada 1961-1965.

© în județ există 27 
stațiuni de mecanizare a 
agriculturii, în care lu

crează 2413 meca
nizatori, față de 1906 
mecanizatori în 1965.

Chimizare
O Comparativ cu anul 

1965, în anul 1970 pe su
prafețele arabile ale jude
țului a" fost încorporate în 
plus 9000 tone în

grășăminte chimice.
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AMPLĂ DEZVOLTARE SOCIAL-CULTURALĂ

Cadre cu calificare superioara și medie

în industrie: 

în agricultură:

Comparativ cu anul 1965, în anul 1970 numărul salariaților a fost cu 9099 mai mare.

® Fondul de salarii a sporit, în anii cincinalului, cu 54,7 la suta. 

® In aceeași perioadă, fondurile de pensii au crescut cu 75 ia sută.

CONSTRUCȚIA

'd^locuJnte

• /n cincinalul 1966-1970 
s-au construit cu peste 50 

la sută mai multe aparta

mente decît in perioada 
1961-1965.

• La sate s-au construit 
5124 case noi.

® Rețeaua de alimentare cu apă, în localitățile 
urbane ale județului, s-a extins în cincinal cu 
15,6 km-

® S-au modernizat 227,9 km de drumuri. 

® Au fost amenajate 55 hectare spații verzi.

TĂCUTĂ

9REBRICEA

GIRCENI ®

9TANACU

9IVÂNESTI
DRAGOMIRCSTI

BACAU

QVOINEȘTI

9HOCEN!
BOGDANA •

COSTESTI •

9VUTCAN!
9B0GDÂNESn

ALEXANDRU VLAHUTA VETPKOAIA

9VUS0ARA

TALC IU 9

9ZORLEN!

9C0R0IEȘTI

MUR GEN!

IVEȘTI

VRANCEA VINDERE! •
MUZEU

TUTOVA

FABRICA DE 
CONFECȚII

INDUSTRIE
LOCALĂ

FABRICA DE 
MOBILĂ

HOTEL 
TURISTIC

TEATRU 
DRAMATIC

COMPLEX
MEȘTEȘUGĂRESC

FABRICA PENTRU 
PRODUSE LACTATE 

Întreprindere pentru 
INDUSTRIALIZAREA CĂRNII

® COMPLEX PENTRU 
valorificarea

“ LEGUMELOR Șt FRUCTELOR 
ÎNTREPRINDERE PENTRU 

PRELUCRAREA TULPDECÎNEPĂ

LUCRĂRI DE

_ HIDROAMELIORAȚII

■ STAȚIUNE CENTRALĂ DE CERCETĂRI 

PT. COMBATEREA EROZIUNII SOLULUI

, VASLUI

FABRICA DE ULEI

ÎNTREPRINDERE DE
MORĂRITSI PANIFICAȚIE

DRÎNCEN! © \ ^

STĂNILEȘTI9 J
LUNCA © /

BANUL Ut

ZAPOOEN!

FABRICA DE 
! Dl n FJ CHITI

FzwZZZZZ/J

COMPLEXINTERCOOPERATIST r..
PT. INGRĂSAREA MIEII OR bAL A /

BliBi

Cartierul „Gh. Asachi' din Vaslui

® Instituții de învățămînt create în 

anii cincinalului:

— Liceul economic Vaslui

— Școala profesională de con
strucții Vaslui

— Institutul pedagogic, secția 

educatoare, Bîrlad.

• 266 săli de clasă au fost 

construite în perioada 1966-1970.

• în prezent, în rețeaua de învăță
mînt a județului funcționează :

- 526 școli generale; 7 

școli profesionale; 355 gră

dinițe ; 4 case d® ccs3ii PFe" 

școlari și școlari.

@ Numărul cadrelor didactice s-a 
mărit astfel:

3 791 4 017

1965 1970

® în anul școlar 1970-1971, în ju

deț învață 94 972 elevi, ceea 

ce înseamnă că UNUL DIN § LO

CUITORI Al JUDEȚULUI ÎNVAȚĂ.
© în județ există 71 cămine 

culturale, 3 case orășenești de cul

tură și una municipală, un teatru dra
matic, o orchestră populară profesio

nistă, 2 muzee mixte (la Bîrlad și 

Huși) și 2 case memoriale, 181 

de unități cinematografice orășenești 

și sătești, 75 de biblioteci publice.

® Numărul abonaților la radio a 

crescut în 1970 cu 12400 față 

de 1965, iar al celor abonați la tele

viziune cu 8576

® Valoarea fondurilor acordate de stat pentru 
ocrotirea sănătății s-a ridicat, în cincinal, la

® Creșterea numărului unităților comerciale :

317292500

® Numărul paturilor în spitale, dispensare și 
staționare a crescut, în 1970, față de 1965, cu peste
900

® A crescut numărul medicilor și al cadrelor 
medii sanitare care lucrează în unitățile sanitare
ale județului:

MEDICI:

CADRE MEDII SANITARE

283 456

1965 1970

1050 1526

1965 1970
© S-au dat în folosință :
— 0 policlinică modernă în orașul Vaslui, care 

asigură 400 000 consultații și trata

mente anual.
— Un centru stomatologic și o farmacie în muni

cipiul Bîrlad.
— Centrale termice la spitalul unificat Vaslui și

spitalul T.B.C. Vaslui.
— 5 case de nașteri.

— 2 dispensare.

982 1113

1965 1970
® Valoarea vînzărilor de mărfuri cu amănuntul 

a crescut cu 33,9 la sută în anul 1970, față de 

anul 1965.
® S-au vîndut populației:
— de aproape 4 OH ma^ multe mașini de 

aragaz
— cu 60 la sută mai multe televizoare

— de peste 2 ©H mai multe mașini de cusut

— cu aproape 40 la sută mai multe frigidere. 

© Populația de la sate a cumpărat, prin co
operativele de consum, cu peste 50 la sută mai 

multe mărfuri în 1970, față de 1965.
© Volumul producției și al prestărilor de servicii, 

prin cooperativele sătești, a crescut în 1970 cu mai 
mult de 2 ori față de 1966.

® Desfacerea produselor a sporit în anul 1970 : 
cu 50,6 la sută la carne și cu 72,1 la sută 

la ulei, comparativ cu anul 1966.



PAGINA 6 SClNTEIA-sîmbăfă 6 martie 1971

INVĂȚĂMINTUL DE PARTID

LA SA TE-in sprijinul noilor
măsuri

Perioada care a trecut de la deschiderea învățămîntului de partid la sate oferă posibilitatea unor aprecieri privind nivelul la care se desfășoară, eficiența sa.Observația noastră a cuprins în cîmpul ei organizații de partid din județele Mureș, Hunedoara, Ilfov, Teleorman și Mehedinți. Ca o trăsătură dominantă am desprins preocuparea organelor și organizațiilor de partid de a orienta activitățile din cercuri și cursuri către cunoașterea aprofundată a politicii interne și externe a partidului și, în mod deosebit, către studiul problemelor majore ale agriculturii noastre, ale satului românesc contemporan. în aceeași ordine de idei notăm și grija de a introduce in tematica de studiu prețioasele idei cuprinse în expunerea prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu la ședința de lucru de la C.C. al P.C.R. din 23 noiembrie 1970, privind îmbunătățirea organizării, planificării și conducerii agriculturii, precum și în expunerile mai recente referitoare la aceste probleme. Astfel, Comitetul județean Ilfov al P.C.R., cu prilejul instruirii lectorilor și propagandiștilor de la sate, a stabilit ținerea unor conferințe și consultații asupra acestor idei. Ele au fost expuse de membri ai biroului comitetului județean, în frunte cu pri- mul-secretar, precum și de specialiști din agricultură. A fost prezentat în același timp programul de aplicare al noilor măsuri în agricultura județului. Ceea ce am urmărit — ne spunea tov. Florea Ene, directorul cabinetului județean — a fost să asigurăm o bună cunoaștere, în primul rînd de către propagandiști, a noilor măsuri preconizate în agricultură — organizarea și retribuirea muncii în acord global, modul de funcționare a consiliilor intercooperatiste etc. — pentru ca ei să le poată explica limpede cursanților.Ne-a reținut atenția expunerea prezentată, asupra acelorași probleme, în fața lectorilor și propagandiștilor reuniți la Turnu Măgurele. Consi- derînd de primă importanță, din multitudinea de măsuri privind îmbunătățirea situației din agricultură, pe acelea privind buna organizare a producției în cooperativele agricole, lectorul a insistat asupra rolului ce revine în această privință organelor agricole județene, precum și cooperativelor agricole, îneît să se asigure stabilitatea activității ratorilor în aceeași formație cru, la aceeași cultură și pe cale, sporirea răspunderii lor realizarea în bune condiții alor agricole și obținerea unor producții ridicate. Au fost scoase în relief apoi însemnătatea reorganizării întreprinderilor de mecanizare a a- griculturii, motivațiile și consecințele profunde ale creării consiliilor intercooperatiste, direcțiile în care trebuie acționat pentru perfecționarea planificării producției în cooperativele agricole.în județele Mureș și Hunedoara, întreg activul de partid județean, specialiștii direcției agricole și uniunii județene a C.A.P. au participat în numeroase sate la dezbaterile organizate în unitățile socialiste asupra măsurilor preconizate în expunerea secretarului general al partidului. Ei au dat răspunsuri la numeroasele întrebări care s-au ridicat în legătură cu sistemul de plată pe baza acordului global, al minimului garantat lunar, cooperarea între C.A.P., l.A.S. și S.M.A.Participarea Ia dezbaterile în cercurile de studiu din unitățile agricole ne-a prilejuit îmbucurătoare constatări în ce privește efortul și priceperea de a raporta sarcinile generale puse de partid în domeniul agriculturii Ia realitățile din fiecare unitate. Astfel, în lecția privind îmbunătățirea organizării, planificării și conducerii agriculturii ținută în fața cooperatorilor din comuna Lisa, județul Teleorman, propagandistul Trandafir Tudor a împletit explicațiile date asupra măsurilor cuprinse în expunerea tovarășului

coope- de lu- această pentru munci-

CERBULUI DE AUR"

INTERNAȚIONALA

Silviu

o poți în- orchestrei

temati- agro- mediciî aceste

domeniul
ACHIM

A PATRA ZI A „

cinema

13,30 ; 
— 9 ;

din agricultură
Nicolae Ceaușescu cu detalierea modalităților de a aplica aceste măsuri în cooperativă, a sarcinilor ce revin membrilor ei pentru a asigura îmbunătățirea organizării muncii și a producției. Zecile de întrebări adresate lectorului, discuțiile vii, dinamice, propunerile privind lărgirea modalităților de colaborare dintre cooperativele agricole de producție și stațiunile de mecanizare a agriculturii din această zonă sau cele referitoare la fructificarea mai bună a rezervelor existente în cooperativă stau mărturie ecoului pe care l-a avut conferința și probează încă o dată că reușita unei expuneri depinde în mare măsură de îmbinarea strînsă a teoriei cu practica, cu realitățile fiecărui loc de muncă.De asemenea, în lecția pe care a ținut-o la un cerc de la C.A.P. Dănceu, județul Mehedinți, despre mecanizare, chimizare și irigare, ca factori principali în făurirea unei agriculturi moderne, trecînd în revistă progresele însemnate înregistrate de agricultura românească în anii socialismului, propagandistul a analizat, în lumina ideilor din expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, reali-

societății noastre. Din ea s-au detașat principalele idei ale temei — înaltele calități morale, politice și profesionale care trebuie să-i caracterizeze pe membrii de partid, drepturile și îndatoririle acestora. Dar, vorbind despre aceste însușiri, propagandistul le-a formulat doar ca cerințe de ordin general, n-a pus în discuția cursanților felul cum se materializează ele în propria lor activitate, manifestările negative existente în cooperativa de aici.în ancheta noastră am remarcat ca un fapt pozitiv că în acest an, în vederea realizării sarcinilor, din agricultură au căpătat extindere formele de studiu adaptate cerințelor cadrelor de conducere din agricultură. Pentru specialiștii de la uniunile județene ale cooperativelor agricole de producție, direcțiile agricole, trusturile l.A.S. și stațiunile experimentale, s-a creat un curs nou de organizare și conducere a economiei agrare. Numai în județul Hunedoara ființează, pe lingă instituțiile sau unitățile amintite, 10 asemenea cursuri. Tematica lor are ca factor comun abordarea unor probleme privind direcțiile dezvoltării intensive și multilaterale a agriculturii românești, investițiile și fondurile de producție în agricultură, căile de consolidare economico- organizatorică a unităților socialiste din agricultură, de ridicare a productivității muncii, de folosire rațională, judicioasă a forței de muncă. Tot aici — ca de altfel și la Tîrgu-Mu- reș și Alexandria — s-au organizat la nivel județean cercuri cu că specială pentru inginerii nomi și zootehniști. pentru veterinari. Participanții la cercuri și-au propus să elucideze sarcinile lor în orientarea economico- organizatorică a unităților agricole, în alegerea deciziilor optime în conducerea economică, să dezbată unele aspecte ale organizării informării economice pe diferite trepte ale conducerii, ale rolului specialiștilor în dezvoltarea tuturor ramurilor producției agricole etc.Este necesar ca în perioada de pregătire a închiderii învățămîntului de partid la sate lipsurile, unele destul de serioase, care continuă să persiste, să facă obiectul unei analize atente din partea organelor și organizațiilor de partid. Comitetele județene de partid au datoria să acorde un sprijin mai eficient organelor de partid, comunale pentru ca aceștea, să poată îndeplini cu competență sarcipile ce le revin în

zările și neajunsurile din propria u- nitate agricolă. Vorbind despre chimizare, factor care în anul trecut și-a adus o hotăritoare contribuție la obținerea celor mai bogate recolte din ultimii ani — peste 3 100 kg la ha la porumb și peste 2 300 kg ha la grîu — propagandistul a reamintit, prin cîte- va elocvente calcule economice, că neglijențele în depozitarea, transportul și împrăștierea îngrășămintelor chimice i-au costat pe cooperatori o însemnată cantitate de produse.Uneori, însă, legătura cu viața, cu problemele satului și ale cooperativei este înțeleasă și realizată simplist. Astfel. în expunerea despre factorii determinanți ai creării unei agriculturi avansate, ținută într-un cerc de studii din C.A.P. Jiana Mare, propagandistul a socotit că a realizat această legătură prin cîteva referiri cifrice. De pildă, lectorul a a- mintit conștiincios numărul tractoarelor și al celorlalte mașini agricole din dotarea cooperativei, suprafața care revine acum unui tractor în comparație cu trecutul etc. Cursanții au trebuit să urmărească, de asemenea, șiruri întregi de cifre privind irigarea Ia nivel de țară și de județ, Planup|p_, de viitor, cheltuielile etc,. A. muncii de propagandă.Adesea, unii propagandiști care vehiculează idei interesante, vădesc preocuparea pentru a-și transforma lecția într-o argumentație convingătoare. Acest lucru a fost evident și în expunerea propagandistei de la C.A.P. Viașu, județul Mehedinți, care a reușit o bună principalelor idei tarea tovarășului la consfătuirea cu tura județului Ialomița, folosirea eficientă a fondului funciar, asigurarea unor semințe de calitate, înnoirea periodică a întregului efectiv de animale, utilizarea judicioasă a forțelor și energiilor umane, a resurselor materiale ale fiecărei cooperative. Se impune însă observația că exemplele alese pentru argumentarea afirmațiilor sale teoretice nu au fost luate din zona cea mai apropiată și mai cunoscută cursanților, respectiv din propria lor activitate — așa cum ar fi fost firesc — ci din munca și periența altor unități din județ din țară.Carențe asemănătoare a avut și punerea prezentată într-un cerc comuna Buzescu, județul Teleorman, despre

© Mihai Viteazul : PATRIA — 10 
16 ; 20.
O începutul : CENTRAL — 9,15
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
O Mexic ’70 : FESTIVAL —
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
© Trandafiri roșii pentru Ange
lica : LUCEAFĂRUL — 8,45 ; 11,15;
13.45 ; 16,15 : 18,45 ; 21,15, BUCU
REȘTI — 8 ; 10 ; 12,15 ; 14,30 ;
16.45 ; 19 ; 21,15.
O Romeo și Julieta : CAPITOL —
8.45 ; 11,45 ; 14,45 ; 18 ; 21, FAVO
RIT — 10 ; 13 ; 16,30 ; 19,30.
• Clanul sicilienilor : FEROVIAR
— 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21,
EXCELSIOR — 9 ; 11,15 ; 13,45 ;
16 ; 18,30 ; 21, MELODIA — 8,30 ; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, GLORIA
— 9,30 ; 12 ; 14,30 ; 17 ; 19,30.
© B. D. intră în acțiune : 
MINA — 8,45 ; 11,15 ; 13,30 ;
18.30 ; 21, MUNCA — 15,30 ; 
20,15.
o Cîntecele mării : VOLGA
9.30 ; 11,30 ; 13,30 ; 15,30 ; 18 ; 20,15, 
AURORA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45; 
18 ; 20,15, ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE — 15,30 ; 17,45 ; 20.
O Fablio magicianul : TIMPURI 
NOI — 9,30—17,30 în continuare. 
0 Program de filme documentare : 
TIMPURI NOI — 19,30 ; 21.
o Incineratorul : VIITORUL 
16; 18; 20.
© Tripla verificare : LIRA — 15,30; 
18 ; 20,15, ARTA — 9,30—15,30 în 
continuare ; 18 ; 20,15.
© Băieți buni, băieți răi : 
TORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 
20,45, TOMIS — 9 ; 11,15 ;
16 ; 18,15 , 20,30, FLAMURA
11.15 ; 13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
© Un italian în America : 
VIȚA — 9,30 ; 11,30 ; 13,30
18.15 ; 20,30, MODERN — 9 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 : 20,30.
© Strada lăturalnică : BUZEȘTI
— 15,30 ; 18 ; 20,15.
© Plăcerile orașului — 9 ; 10,30 ;
12.30 : 14,30, Ambasador Satchmo
— 16,30 ; 18,45, Un vis împlinit
— 21 : CINEMATECA (sala Union). 
© îngerii negri : DACIA — 8,30—
20.30 în continuare, MIORIȚA — 

; 13 ; 16 : 19.
Cinci pentru Infern : BUCEGI 

; 18,15 ; 20,30, GIULEȘTI — 15,30; 
; 20,30.
Genoveva de Brabant : UNIREA 
14,45 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30, DRU

MUL SĂRII — 14,45 ; 16,30 ; 18.30 ; 
20,30.
©Ultimul samurai : FLOREASCA
— 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.
© Călugărița din Monza : FEREN
TARI — 15,30 ; 17,45 ; 20.
© Bătălia pentru Alger : PACEA
— 15,30 , 18 ; 20,15.
© Sub semnul lui Monte Cristo : 
CRÎNGAȘI — 16 ; 18 ; 20.

I © Patricia ș! muzica : COSMOS — 
15,30 ; 18 ; 20,15.
© King Kong evadează : LARO-

tratare teoretică a cuprinse în cuvîn- Nicolae Ceaușescu cadrele din agricul-

comunist, ca om înaintat al
(Urmare din pag. I)ză, în lupta pentru pămînt s-a făurit alianța muncitorească-țărănească — forța socială hotăritoare care a a- sigurat victoria revoluției.Trebuie relevată, de asemenea, preocuparea partidului pentru a-și întări legăturile cu masele de intelectuali. Și este semnificativ că in acel moment de cumpănă al destinelor țării, cînd era de ales între reîntoarcerea spre trecut sau progresul pe un drum istoric nou, cea mai mare parte a intelectualității, cele mai de vază personalități științifice și culturale, consecvente tradițiilor democratice, patriotice ale intelectualității românești, s-au înrolat activ și au pășit în rînd cu masele largi populare, sub conducerea partidului, în toate luptele și acțiunile sociale, în marile manifestații și demonstrații de stradă, și-au exprimat deschis o- piniile în mitinguri și în _ presă, în- flăcărînd masele prin cuvîntul lor.în rîndurile mișcării revoluționare s-au avîntat mase largi ale femeilor de la orașe și sate ; partidul a urmărit stăruitor activizarea politică a femeilor, cărora le-a deschis perspectiva de a se bucura de o deplină egalitate în drepturi în viața socială, de toate roadele progresului e- conomic și social. Totodată, în viitoarea luptei a pășit tineretul, adu- cîndu-și energia și dinamismul în sprijinul ideilor de înnoire a societății — o expresie a adeziunii a- cestuia la cauza partidului fiind însăși creșterea vertiginoasă a Uniunii Tineretului Comunist.O deosebită însemnătate pentru unirea masivă a tuturor forțelor poporului muncitor a avut politica marxist-leninistă a partidului în problema națională, consecvența cu care el s-a pronunțat și a militat pentru deplina egalitate în drepturi și frăția tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, pentru lichidarea oricăror discriminări de ordin național. Oamenii muncii — români, maghiari, germani sau de alte naționalități — au înțeles că numai luptînd în strînsă unitate, sub conducerea P.C.R., uși vor putea împlini năzuințele de libertate și viață mai 
bună.

Prin ridicarea la luptă și unirea tuturor categoriilor sociale se închega o forță socială uriașă, o adevărată armată revoluționară, numărînd milioane și milioane de oameni, care vedeau în partid pe stegarul lor, ur- mindu-1 neabătut, cu nemărginită încredere.Spre a amplifica la maximum șuvoiul forțelor democratice și a izola la maximum vîrfurile reacțiunii, partidul comunist și-a îndreptat totodată atenția spre dezvoltarea unui larg sistem de alianțe politice cu a- cele partide sau grupări din cadrul partidelor burgheze care se a- rătau interesate în dezvoltarea democratică, progresistă a României. Tactica principială și în același timp suplă a partidului, clar-

să ce se desfășura în întreaga țară, el s-a pregătit pentru toate formele de luptă — atît pașnice, cit și nepaș- nice, îneît să poată folosi oricare din ele sau să poată înlocui rapid o formă cu alta, în funcție de împrejurări. Este de remarcat, în acest sens, că o dată cu activitatea politică în rîndurile armatei, cu menținerea și dezvoltarea legăturilor cu generali și ofițeri superiori — conducători de unități militare care se solidarizaseră cu lupta maselor — P.C.R. a acordat o atenție deosebită înarmării maselor populare, a întărit continuu formațiunile patriotice de luptă, în pofida încercărilor reacțiunii de a le dezarma și dizolva. Se știe că în ajunul lui 6 martie aceste formațiuni cuprindeau circa 70 000 de combatanți, îndeosebi

fost reforma agrară, a fost aproape integral realizată peste capul guvernelor cu majoritate reacționară, încă înainte de instaurarea puterii populare.întreaga viață politică a țării se desfășura sub puternica presiune a uriașelor mitinguri și demonstrații care se țineau lanț în Capitală, ca și în toate centrele de județ, și în care sute de mii de oameni, practic întreaga populație, își afirmau voința de a impune un guvern democratic.Ca urmare a creșterii continue a valului revoluționar, în numeroase centre au avut loc asalturi ale maselor asupra primăriilor și prefecturilor, soldate prin cucerirea lor cu forța și instalarea, în fruntea lor,

6 MARTIE 1945
viziunea sa politică și-au găsit o expresie vie în proiectul de platformă al Frontului Național Democrat pe care l-a elaborat și care înscria o- biective larg-democratice, de cel mai arzător interes național, precum sprijinirea frontului antihitlerist, democratizarea țării, reforma agrară. Practic, nu au existat categorii sociale, forțe politice interesate în dezvoltarea progresistă a țării, care să nu fi aderat la Frontul Național Democrat, la platforma sa, care să fi rămas în afara sferei de acțiune și de influență a partidului comunist. Și tocmai această politică de alianțe și de largă colaborare — care a permis coalizarea într-un unic front a principalelor forțe ale națiunii, a majorității covîrși- toare a poporului — a hotărît desfășurarea luptei în conformitate cu interesele lui.Un alt element specific tacticii partidului în acea perioadă este faptul că ținînd seama de oomplexitatea și caracterul ascuțit al luptei de cla-

muncitori din fabrici ; existența lor a reprezentat un factor important în dejucarea uneltirilor reacțiunii și dezvoltarea cu succes a luptei pentru un guvern democratic.Cronica acelor ani a consemnat pentru totdeauna faptele de eroism ale oamenilor muncii în lupta revoluționară. în timp ce pe front armata era angajată cu toate forțele sale în războiul antihitlerist, muncitorii, răspunzînd chemării partidului „Totul pentru front, totul pentru victorie", lucrau fără preget pentru a asigura rapida refacere a economiei ; ei au izbutit, în pofida sabotajului intens practicat'de fabricanți, a unor greutăți și lipsuri copleșitoare, să repună în funcțiune fabricile și uzinele, să sporească rapid producția necesară frontului, ca și aprovizionarea populației. La chemarea partidului, și cu sprijinul muncitorilor, țăranii au pășit cu de la sine putere la ocuparea și împărțirea pămîntu- rilor moșierești ; o asemenea adincă prefacere social-economică, cum a

îp locul elementelor reacționare, a reprezentanților poporului. Această acțiune reflectă o trăsătură originală a procesului revoluționar desfășurat în țara noastră — și anume că în condițiile in care in guvern predominau reprezentanții forțelor reacționare, puterea se cucerea jos, în organele locale, prin acțiunea directă a maselor.în ce măsură raportul de forțe se schimbase în favoarea forțelor democratice și'populare o arată faptul că Ia începutul lui martie 1945, în 52 județe din totalul de 53 se aflau prefecți instalați de popor ; în întreprinderi, cuvintul hotărîtor îl aveau comitetele muncitorești, iar la sate — comitetele țărănești : pretutindeni masele erau stăpîne pe stradă ; de partea forțelor democratice se aflau armata, gărzile patriotice. în aceste condiții, existența unui guvern și a unui aparat central de stat dominate de reacțiune, reprezenta o acută contradicție socială, devenise un ana

Prin antec-mesaje de prietenie,
Fără îndoială, această e- diție a înregistrat cea mai dificilă competiție. Nu poți uita nici glasul Dovei, nici ritmul lui Dickie Rock, nici cu totul noua „Of inimioară !“ în interpretarea Hele- nei Vondrackova, nici exprimarea cizelată a Cătălinei Marinescu...Ieri seară, seria ultimilor concurenți a fost deschisă de ANN LOUISE HANSON — Suedia, cîntăreață pregătită la școala estradei. Ea a fost urmată de OLIVIA MOLINA — R.F. a Germaniei, și de SLAWA PRYZBYLSKA - Polonia, mai puțin convingătoare în „Jur că nu“. S-a impus JOHN O’HARA — deopotrivă sensibil (.,Maria") și plin de temperament („Măicuța mea"). După LILI CASTEL — Belgia - frazare impecabilă a melodiei „Vîntului", CORINA CHl- RIAC, creionînd cu talent izbucnirile incandescente de patimă și dor din „Inimă, nu fi de piatră" de Deda, a confirmat că pregătirea reprezentantelor noastre, datorată profesoru-

lui Jean Bănescu și compozitorului Paul Urmuzescu — indiferent de rezultatul final — a fost atent condusă. Cu melodiile lui JERRY RYX și ale LORENEI MIDI, concursul s-a încheiat.Urmează acum ca juriul să cîntăreaseă valoarea tinerilor cîntăreți după calitățile vocale, după prezența scenică, după construcția mișcării scenice... încercăm

au lucrat peste 14 ore pe zi, cu o grijă, cu o înțelegere deosebită pentru gusturile și dorințele fiecărui concurent, ale fiecărui solist.Seara de ieri ne-a prilejuit și întîlni'rea — prin recital — cu două vedete - MASSIEL și SERGIO ENDRIGO.Solista spaniolă, grațioasă, diafană, apoi prezentă, unduită după ritmurile spa-

toate cîntecele a strălu- „Vuelvo al mer“ — un oamenilor să fie

DE LA TRIMISUL NOSTRU SPECIAL 
LA BRASOV, SMARANDA OȚEANU

să ne amintim de cei mai buni și ne dăm seama că numărul lor este impresionant. Mulți dintre ei — forțe egale, calități asemănătoare...Concursul a făcut remarcabilă contribuția orchestre’ Radioteleviziunii, dirijată de Sile Dinicu, și a sextetului „Cantabile", condus de S. Toscani — într-o muncă pe care de fapt numai urmărind-o țelege. Membrii

niole. O voce tipic meridională, fără aplace să povestească despre „Fetelecare nu au cămin, casă, ai căror bărbați sînt plecați departe la muncă. A convins, din repertoriul ei, cîntecul compus pe textul poetului catalan Goyti Solo, care invită filozofii fără filozofie, cei cu plete, să arunce florile și să dească la lucruri utile.

caldă, puternică, fi stridentă. îicu ochii triști", nu au

gîn- Din-

tre cit sfat dat fericiți pentru că fericirea într-adevăr există. Fără a impune un „stil", fără a marca o concepție cu totul originală, Massiel știe să-și ofere melodiile gant.La Sergio temperamentul nean nu se dezlănțuie în ritmuri ardente, ci este orientat spre canțoneta melodioasă, caldă, scăldată în sentimentul iubirii sau al prieteniei, în dorința îndepărtării singurătății. Timid, retras, Endrigo pare un trubadur îndrăgostit de chitara lui, îndrăgostit de viața cîntecelor sale. „Canzone per te«,__ „Lontana",„Degli occhi" sau „La Colomba" — spre exemplu — urmează același drum calm,, echilibrat. Deși nu depășește limitele canțonetei italiene, simple, melodioase, Endrigo ocolește ușoara tentă de desuet, uzînd de un limbaj colorat, discret, desenînd o lume lirică, tainică.

suplu, ele-Endrigo meditera-

Semnificația cîntecului militant,
cu tematică socialăBarridre a cîntat despre Vietnam, a ținut să-și spună cuvintul ca om și artist despre un război nedrept, despre oamenii care mor înainte de a ști ce este viața. Macias. în ultima sa compoziție „Marea greșală". vorbea despre prietenie, despre încetarea luptei și înfrățirea între popoare vecine. El afirma că muzica ușoară este o artă majoră atunci cînd enunță idei, cînd propune teme de meditație profunde, bogate spiritualicește.Cintecul angajat, cîntecul protestatar se adresează oamenilor ca o exprimare vie, ca o chemare convingătoare. atunci cînd slujește'o cauză dreaptă. „Cînd sînt sipcere, cînd a- jung fără ocol la sufletul oamenilor, întărindu-le credința într-o lume din ce în ce mai bună. întărindu-le credința în fericire, simple melodioare de trei minute, afirmă solista Lola Iovanovici din R.S.F. Iugoslavia — pot avea puteri miraculoase".S-au scris cîntece despre Angela Davis ; Joan Baez a devenit. prin textele muzicii sale, o cîntăreață al cărei cuvînt de protest este de mult apreciat. Dar muzica lui Teodorakis ? La noi. compozitori cunoscuți ca Ni- colae Chirculescu. Radu Șerban. Tă- mistocle Popa au închinat melodii păcii.' s-au solidarizat cu lupta pen-

tru libertate a unor popoare a căror istorie înregistrează acum pete negre de război. ..S-a ascultat cu atenție cintecul despre Amsterdam al There- sei Steinmetz — observa Dik van Eommel (Olanda), membru in juriu. Este povestea unui oraș care vrea pace, care cheamă oamenii să se bucure, să-și șteargă lacrimile de
ANCHETA

tristețe. Părerea mea este că mesajul cintecului cu tematică socială, bine spus. într-un limbaj inteligibil, încălzește, unește oamenii".Muzica este o parte integrantă a vieții sociale. întotdeauna s-au scris cîntece —: documente de istorie ale vremii respective. „Mă gindesc că ele trebuie să capteze atenția — declară Manfred Nietschke (R.D.G.), membru in juriu — și prin eferves-

■■■

cronism, a cărui înlăturare se impunea cu stringență.în eforturile ei disperate de stăvilire a luptei maselor, reacțiunea, grupată in jurul generalului Rădescu și a palatului, a încercat să împingă lucrurile spre război • civil. La 24 februarie 1945 s-a deschis focul împotriva miilor de cetățeni care manifestau în Capitală, precum și în alte orașe ale țării. Acest atac singeros nu numai că n-a intimidat masele, dar dimpotrivă, a făcut să se reverse și mai vijelios valul luptei populare. Sub presiunea irezistibilă a acestui val, la somația delegației trimise de partid, regele s-a văzut silit să-1 destituie pe generalul Rădescu din funcția de prim-ministru, să desărcineze guvernul existent și să accepte formarea, la 6 Martie 1945, a unui nou guvern, de largă concentrare democratică. Nu era vorba de o simplă schimbare de guvern, ci de o schimbare a însuși regimului politic — de instaurarea puterii revoluționar-democratice a muncitorilor și țăranilor. A fost o strălucită victorie a poporului muncitor, rodul voinței și al luptei Iui eroice.în fruntea guvernului instalat la 6 martie s-a aflat eminentul om politic, înflăcăratul patriot, dr. Petru Groza, președintele organizației țărănimii „Frontul Plugarilor". Vechi militant democrat, antifascist, el se atașase de mult luptei comuniștilor, prin legături de sinceră colaborare, întemeiate pe stimă reciprocă. Numele lui s-a legat indisolubil în conștiința poporului român de instaurarea primului guvern democratic din istoria țării, format sub președinția sa.Desigur că asupra evoluției țării în acea perioadă o influență pozitivă au avut condițiile internaționale, schimbările petrecute in raportul mondial de forțe după al doilea război mondial, sprijinul politic primit din partea Uniunii Sovietice, care a luat atitudine hotărită împotriva încercărilor de imixtiune din partea cercurilor imperialiste, faptul că în-

Btr-o serie de țări se desfășurau lupte revoluționare pentru transformarea democratică a societății. în aceste . condiții, poporul român și-a putut exprima și impune pe deplin propria voință, și-a putut alege destinele,aducînd la cirma țării guvernul de-mocratic.Măreața victorie populară deIa 6 martie a fost urmată denoi și noi izbinzi obținute declasa muncitoare, de masele largi ale celor ce muncesc pe drumul împlinirii aspirațiilor lor fundamentale. Ca rezultat al dezvoltării luptei revoluționare, al întăririi continue a pozițiilor clasei muncitoare și a aliaților ei, în anii următori a fost cucerită întreaga putere politică în stat și instaurată republica, principalele mijloace de producție au trecut în stă- pînirea întregului popor, a fost lichidată pentru totdeauna exploatarea burghezo-moșierească. Sub steagul partidului, poporul român a pășit în cea mai luminoasă epocă din îndelungata sa istorie, epoca în care socialismul a devenit dintr-un ideal, realitate vie în viața milioanelor de oameni ai muncii.Trecînd în revistă drumul parcurs In cei 25 de ani de la instaurarea puterii populare, poporul român încearcă sentimente de legitimă satisfacție și mîndrie pentru grandioasele înfăptuiri dobîndite, pentru tot ceea ce a realizat în edificarea unei țări și a unei vieți noi. Pe temelia acestor înfăptuiri, el a putut păși într-o etapă superioară a construcției socialiste — etapa făuririi socialismului multilateral dezvoltat — ale cărei obiective însuflețitoare au fost stabilite cu claritate de Congresul al X-lea al partidului. Munca fără preget pentru atingerea acestor o- biective, pentru înflorirea economică, socială și culturală a României socialiste concentrează în prezent întreaga energie a națiunii. Este cea mai înaltă cinstire pe care poporul român o aduce partidului său comunist la a 50-a aniversare, expresia dragostei și încrederii nemărginite cu care îl urmează.

cența muzicii, nu numai prin text. Trebuie să mobilizeze, să ajungă în primul rînd la tineri, a căror forță și cuvînt nu pot fi neglijate". „îmi plac song-urile militante, cum sint cele despre Angela Davis, declara Regina Thoss, concurentă din R.D.G. Nu știu dacă ele pot schimba o si-, tuație. dacă pot opri un război, dar" cu siguranță pot influența mult oamenii. în țara mea există o distincție între șlagăr și cîntecul militant, acesta din urmă impunind un text gindit cu adresă bine definită".Muzica bună nu are granițe ; se adresează tuturor. Girul supremei calități îl dau tocmai densitatea și forța mesajului social. „...Aș adăuga, spune R. Osterrreicher (Austria), membru în juriu, că publicul de astăzi, fiind mai pretențios, fiind receptiv la ceea ce se află sub girul calității, este însetat de cîntece cu substanță, care să comenteze, să se pronunțe pentru nobile țeluri ; războiul nu poate fi înlăturat numai prin .cîntece. dar cu siguranță oricare glas, adâugîndu-se mulțimii, dă putere. vigoare". „Și eu iubesc cîntecele lui Bob Dylan, Donovan. Joan Baez, se destăinuie concurentul John Tilley din Țara Galilor. Cuprinzi harta lumii dintr-o privire. Vezi ce. se întîmplă aproape sau foarte departe de tine, fiindcă acele cîntece își au izvoarele in realitățile lumii ce le-a inspirat. Și nu se poate să nu fie așa. Importante în asta sînt autenticitatea și sinceritatea. Important este să spui ceea ce simți în așa fel îneît să trezești sentimente asemănătoare celor ce te urmăresc".Mai ales cîntecele angajate, cîntecele care militează deschis pentru o idee, pentru o cauză, nu pot trăi dacă relația creator-interpret-public nu se topește într-un fluid de emoții și de recunoaștere, de trăire colectivă. „Părerea mea este,completează spaniolul Raphael Ibarbia, că în astfel de cîntece penetrabilitatea, calitatea formulărilor trebuie să fervescență, să vitalizeze, zeze din prima clipă, să orice rezervă, să anuleze sivitate în momentul în trunde in înțelegerea și tea auditoriului".Cînd Barriere rerea unei țări Maciaș chema la — pledoarii pentru puterea cintecului cu tematică socială, a cîntecului militant — aveau argumentul artei majore, al artei autentice.

stirnească e- să mobili- împrăștie orice pa- care pă- sensibilita-cînta despre du- îndepărtate, cind înțelegere și pace

a Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Mircea 
Basarab. Solistă . Dina Schnei
derman (R. P. Bulgaria) — 20.
e Opera Română : Traviata — 
19,30.
a Teatrul de operetă : Singe vle- 
nez — 19,30.
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o Teatrul Național „I. L. Cara 
giale" (sala Comedia) : Regele 
Lear — 20 , (sala Studio) : Să 
nu-ți faci prăvălie cu scară — 
premieră — 20.
• Teatrul de comedie : Opinia 
publică — 20.
o Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : D-ale carnavalului — 
15 ; Leonce și Lena — 20 ; (sala 
din str. Alex. Sahla) : Viraj peri-
culos — 20.
© Teatrul
lui) • Fata
— 16.
© Teatrul
Magheru) : 
cadia — 19,30 
pe acoperiș... în sac — 20.
© Teatrul Giulești : Freddy — 
19 30.
© Teatrul „Ion Creangă" : Coco-

Itătcz —— 15 30
stat :

Mic (la Sala Palatu- 
care a făcut o minune

„C. I. Nottara" (sala 
Și eu am fost în Ar- 

(sala Studio) : Sus 
în sac

șelul neascultător
o Teatrul evreiesc de 
placul tuturor — 19,30.
O Teatrul „Țăndărică" 
Calea Victoriei) : Miul 
15 ; Recital de dans, 
poezie — Ina Otllia 
nolna și Cornel Patrichi ,
(sala din str. Academiei) : Tigri- 
șorul Petre — 17.
o Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasllescu'1 : Se caută un 
mincinos — 19,30.
<5 Teatrul satlric-muzical „C. 
Tănase" (sala Savoy) : La grădina 
„Cărăbuș" — 19,30 ; (sala din Ca
lea Victoriei nr. 174) : Sonatul 
Lunii — 19,30.
o Ansamblul Artistic „Rapsodia 
Română" : Concert de muzică 
populară românească — 19,30 ;
o Circul „Globus" : Internațional 
'71 — 19,30.

Pe

(sala i
Cobiul 
muzică și 

Ghiulea, 
1 —.20;

din

i

i

i



SCINTEIA — simbătă 6 martie 1971 PAGINA 7
na

FAPTUL!
Plecarea delegației Partidului

Comunist Dominican

CONCURSUL DE ADMITERE ÎN LICEE, In așteptarea primăverii
SCOLI PROFESIONALE SI UCENICIE PENTRU
5 »

DIVERS
Vineri Ia amiază a părăsit Capitala delegația P.C. Dominican, formată din tovarășii Narciso Isa Conde, secretar general al Partidului Comunist Dominican, și Alfonso Sandoval, membru al Secretariatului C.C. al P.C.D., care, la invitația C.C. al P.C.R., a făcut o vizită în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost salutată de tovarășii Dumitru Popa, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, membru al C.C. al P.C.R., de activiști de partid.(Agerpres)
Tramvaiele SIMPOZIOANE CONSACRATE
cu mii de ANIVERSARII ZILEI DE 6 MARTIE
controloriVine sau nu vine tramvaiul ? Aceasta este întrebarea pe care și-o pune orice călător de îndată ce s-a oprit să-l aștepte în stație. Dar cine anume i-ar putea da un răspuns, fără absolut nici un risc ? De curînd, soții Elena și Mihai Cîțicovan din Arad, strada 6 Martie nr. 12—14, au pus la punct proiectul unei instalații electrice extrem de simple care-i spune călătorului unde este și cînd anume sosește, în stația respectivă, tramvaiul așteptat. La fiecare oprire, un semnalizator electric aflat în dotarea vagonului atinge un contact montat pe șină, pentru ca imediat panourile montate în toate stațiile de pe traseu să indice exact poziția lui. Instalația permite, de asemenea, ca prin intermediul unui panou electric centralizat să se urmărească, pas cu pas, mersul tuturor tramvaielor aflate în circulație. După calculele autorilor ei, costul unei astfel de instalații pentru un traseu cu circa 30 de stații nu depășește 1 000 lei. Pe curînd deci, circulația tramvaielor sub ochii tuturor 1

Cu prilejul aniversării instaurării guvernului democrat, prezidat de dr. Petru Groza, vineri după-amiază a avut loc la sala „Arta" din Deva un simpozion consacrat acestui eveniment.Sabin Boticiu, vicepreședinte al Consiliului popular județean Hunedoara, a prezentat expunerea „Partidul Comunist Român — inițiatorul și organizatorul actului de la 6 martie 1945". Profesoara Maria Crețu, vicepreședinte al Comitetului județean pentru cultură și artă, a relevat contribuția organizației „Frontul Plugarilor" la înfăptuirea sarcinilor revoluției populare, iar prof. dr. docent Octavian Floca a evocat personalitatea eminentului patriot și om de stat

de. Petru Groza, cetățean de onoare al orașului.
★Cu același prilej, la Casa orășenească de cultură din Zalău a avut loc un simpozion intitulat „Lupta maselor populare sub conducerea P.C.R. pentru instaurarea primului guvern de largă concentrare democratică". După cuvîntul introductiv, rostit de Vasile Boța, secretar al Comitetului orășenesc de partid, au vorbit despre semnificația actului de la 6 martie prof. univ. Virgil Cîmpeanu — primul prefect de Sălaj după instaurarea guvernului dr. Petru Groza — și cont univ. Vasile Schiopu de la Universitatea „Babeș-Bolyai" din Cluj. (Agerpres)

întoarcerea de la Budapesta a ministrului forțelor armate

Tratamentul

Vineri la amiază s-a înapoiat de la Budapesta ministrul forțelor armate ale Republicii Socialiste România, general-colonel Ion Ioniță, care, însoțit de general-colonel Marin Nico- lescu și general-locotenent Vasile Ionel, adjuncți ai ministrului, a luat parte la ședința Comitetului miniștrilor apărării din statele participante la Tratatul de la Varșovia.

Nord, erauLa sosire, în Gara de prezenți general-coloriel Ion Gheorghe, prim-adjunct al ministrului forțelor armate și șef al Marelui Stat Major, adjuncți ai ministrului, generali și ofițeri superiori.Au fost de față ambasadorul R. P. Ungare la București, Ferenc Martin, și membri ai ambasadei.' (Agerpres)

ANUL ȘCOLAR 1971-1972Intr-un comunicat al Ministerului învățămîntului se arată că viițorul concurs de admitere în licee, școli profesionale și ucenicie se va desfășura astfel :La liceele de cultură generală și liceele pedagogice.1. Concursul de admitere în liceele de cultură generală (inclusiv liceele de artă și cu program de educație fizică), precum și în liceele pedagogice se va desfășura între 22 iunie și 3 iulie pentru cursurile de zi, între 1 și 10 septembrie pentru invățămin- tul seral și între 20 și 30 septembrie pentru invățămîntul fără frecvență.Probele practice la liceele de artă și la liceele cu program special de educație fizică, precum și probele de aptitudini muzicale și vizita medicală la liceele pedagogice au loc în zilele de 22 și 23 iunie.2. Concursul de admitere va consta, ca și în anul școlar precedent, din probe la :a) Limba și literatura română (scris și oral) ;b) Matematică (scris și oral) ;e) Istoria României (oral).Pentru liceele cu predarea în limbile naționalităților conlocuitoare, candidații vor susține probă — scris și oral — si la limba și literatura maternă.3. Lucrările scrise pentru sesiunea din iunie încep la ora 9.00, în întreaga țară, la următoarele date :a) 26 iunie — limba și literatura română ;b) 27 iunie — matematică ;c) 28 iunie — limba și literatura maternă.La liceele de specialitate1. Concursul de admitere se va desfășura între 22 iunie și 3 iulie pentru cursurile de zi și intre 1 și 10 septembrie pentru învățămîntul seral și fără frecvență.2. Concursul de admitere va consta din următoarele probe :a) O probă scrisă și una orală, la alegere, între limba și literatura română și un obiect din profilul spe-

ZĂPADA A SURPRINScialității pe care dorește să o urmeze candidatul (fizică, chimie, științe biologice, geografie) ;b) Probă scrisă și orală la matematică.3. Probele scrise pentru sesiunea din iunie vor începe la ora 9,00, în întreaga țară, la următoarele date :a) 26 iunie — limba și literatura română sau obiectul pentru care 'a optat candidatul ;b) 27 iunie — matematică.La școlile profesionale și ucenicie

PE EDILII CAPITALEI

neglijenței
'-.'rei copii au fost salvați. Dar 

iată cum s-au petrecut lucrurile. 
Într-una din zilele trecute, la 
spitalul din Dolhasca (Suceava), 
trei copii așteptau să li se efec
tueze un tratament la ochi. Din 
neglijență, moașa Valeria Mitrea 
le-a picurat in ochi o soluție de 
nitrat de argint cu o concentra
ție de 20 de ori mai mare decît 
cea indicată. In această situație, 
copiii au fost transportați de ur
gență la clinica de oftalmologie 
din Iași și numai grație inter
venției prompte și îngrijirilor 
atente ale specialiștilor de aici 
nu vor rămîne cu urmări pentru 
toată viața. Ceea ce nu dimi
nuează cu... nici o picătură răs
punderea moașei vinovate. Aș
teptăm deci „tratamentul".
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La început de sezon fotbalistic
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într-o notă publicată recent în cadrul acestei rubrici, relatam că, deși căutat cu insistență, Nicolae Pascariu, autor ăl mai multor infracțiuni grave, săvîrși- te în dauna intereselor unor cetățeni, a reușit să se facă dispărut fără urmă. Imediat după apariția notei în ziar, el a fost identificat de către muncitorii de la punctul de exploatare forestieră Zăbala (Vrancea), unde venise să se angajeze. Invitat de ei în fața organelor de resort pentru clarificarea lucrurilor N. P. și-a dat seama că i ș-au închis toate cărările și a pornit singur spre postul de miliție. O dată cu aceasta, au fost deschise toate dosarele faptelor sale.
Satul
dascălilor

Ieri seara, la F.R.F. a avut loc o conferință de presă cu prilejul că- Ireia tov. Mircea Angelescu, președinte al federației, a prezentat o informare asupra măsurilor luate în 
I vederea bunei desfășurări a sezonului fotbalistic de primăvară, răspun- zînd apoi la întrebările ziariștilor.
Iîn legătură cu una dintre preocu-■ păriie principale ale federației — dezvoltarea autonomiei cluburilor — s-a arătat că turneele întreprinse Iin perioada de iarnă de către 14 echipe divizionare A în 12 țări,„cu toate • lipsurile mai mult sau mai pu-, 
I - țin evidente, au marcat un pas îna- ■■'inte. Conducerile unor cluburi , au învățat cum ar trebui să fie orga- Inizat un turneu astfel ca să devină profitabil atît pentru perfecționarea fotbalistică, cît și pe planul relațiilor și financiarmente. Antrenorii au 
I căpătat un plus de experiență în pregătirea meciurilor pe terenuri străine, iar un număr mare de ju- Icători s-a confruntat cu realitățile fotbalului internațional. O mențiune specială s-a făcut pentru reușita turneului echipei Dinamo-București Iîn Brazilia. în aceeași ordine de preocupări, a întăririi cluburilor, s-a apreciat că prima consfătuire orga- Inizată de F.R.F. cu conducătorii secțiilor de fotbal din diviziile A și B va contribui la sporirea responsabilității directe pe care o au unitățile Ide performanță pentru toate laturile activității lor, organizatoric, administrativ și financiar, ca și în 
I domeniul instruirii șl al educației.Iar consfătuirile cu antrenorii au urmărit să consolideze orientarea Ide a se încuraja munca creatoare a tehnicienilor la echipele de care sînt răspunzători pe plan federal intenționează sezonului să premieze

nori pricepuți Și inovatori care vor obține rezultate bune în pregătire și, firește, performanțe in competițiile oficiale.Despre efectuarea transferărilor s-a precizat că interpretarea punctului din regulament referitor la jucătorii din echipele de tineret ale divizionarelor A, permite transferarea acestora pe tot parcursul anului (cu excepția ultimelor șase etape ale diferitelor campionate), dacă fotbaliștii respectivi n-au fost prezenți niciodată în prima formație. Cît pri- • vește • j transferările de jucători . de la categoriile inferioare ,1a cele superioare, ele se pot efectua. deocamdată numai în condițiile regulamentului în vigoare. Modificările cuprinse in proiectul noului regulament de transferări, elaborat de biroul federal, vor fi operante abia după a- probarea proiectului de către proxima sesiune a comitetului federal. Cu același prilej va fi discutat și proiectul de reorganizare a corpului de arbitri.Concomitent cu începerea noului sezon, va fi aplicat calendarul intern și internațional ce cuprinde date precise pentru întreg anul 1971. Biroul federal este hotă’rît să nu mai admită nici un fel de dereglări ale acestui program, indiferent de moti-

vări. în această idee a fost atenționată comisia de competiții a F.R.F. care, depășindu-și atribuțiile, a permis echipei Jiul să plece în turneu și a provocat astfel aminarea meci din „Cupa României".Printre măsurile practice buna desfășurare a returului pionatelor, s-au subliniat : efectuarea vizelor pentru toți jucătorii, e- xaminarea lor medicală, reomologa- rea unui număr de terenuri S-a atras atenția cluburilor și asociațiilor ce participă la activitatea competi- țională republicană asupra ordine! depline și a atmosferei sportive ce trebuie să domnească pe stadioane; înaintea partidelor, pe parcursul a- cestora și după încheierea lor. De asemenea, s-a arătat că se va manifesta exigență maximă față de ținuta sportivă și comportamentul jucătorilor. Totodată, s-a comunicat câ biroul federal a respins cererile de anulare sau reducere a suspendărilor de terenuri și de jucători.în partea finală a conferinței de presă au fost reamintite loturile și planurile de pregătire ale echipelor reprezentative ce vor susține în a- ceâstă primăvară cîteva partide oficiale decisive.

unuivizînd cam-

Valeriu MIRONESCU

tehnic. Biroul ca la sfîrșitul pe acei antre-

HANDBAL : România 
Danemarca 19-18Continuîndu-și turneul in țările scandinave, selecționata masculină de handbal a României a întîlnit în orașul Aarhus reprezentativa Danemarcei. Meciul s-a încheiat cu scorul de 19—18 (12—9) în favoarea sportivilor români.

HOCHEI România -

Belgia 21-0Ieri, în cadrul campionatului mondial de hochei (grupa C), echipa României a învins reprezentativa Belgiei cu 21—0 (7—0 ; 7—0 ; 7—0).
Lemniul, nat aparținător 

j mei Letca (Sălaj), se 
dtește, pe bună dreptate, cu de
numirea de sat al dascălilor. Da
tele scoase nu de mult la iveală 
din arhivă de către directorul 
școlii din localitate, Tiberiu Co- 
coară, sint elocvente in această 
privință. In ultimii 50 de ani, 
din acest sat au ieșit, in afara 
altor categorii de intelectuali, 
peste o sută de educatoare, în
vățători și profesori. Luată in 
sine, această cifră nu spune prea 
multe. In relație cu cele 200 de 
fumuri cite are Lemniul ea de
monstrează însă că locuitorii săi 
au incontestabile calități peda
gogice.

co- 
min-

Trei ceasuri
rele?Plecat de la un chef, Alexa Grigore. șofer la I.T.A. Hunedoara, s-a urcat, într-una din nopțile trecute, la volanul autocamionului pentru a ajunge la Simeria. N-a mers însă mult și o patrulă a miliției l-a invitat să oprească. Dumnealui a apăsat pe accelerație. La o intersecție, a stins toate luminile pentru a nu fi văzut în ce direcție apucă. Foarte curînd însă i „s-a închis" și drumul din față : dinspre Deva venea... o mașină a miliției. Din cauză că Alexa Grigore circula pe trei cărări, ajuns pe un pod, autocamionul s-a răsturnat peste balustradă. Cîteva minute după aceea, lucrătorii de miliție aveau să-l scoată pe șofer de sub mașină pentru a fi transportat în stare gravă la spital. După vindecare, va urma — pentru deplina însănătoșire — tratamentul... legal !

Rubrică redactată de : 
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
Scînteii"

I

— la Galați și la lucrările confe- ale consiliilor ju- educație fizică și caracter de lucru,
Asistam recent apoi la Tulcea — rințelor respective dețene pentru sport. Ședințe cu operative, desfășurate în prezența primilor secretari ai comitetelor județene de partid, la care au luat parte și reprezentanți ai tuturor forurilor locale. Ceea ce a ieșit pregnant in evidență — o caracteristică generală a dărilor de seamă, ea și a discuțiilor purtate de participanți — este răspunderea cu care au fost abordate diferitele aspecte ale carii sportive județene.Dacă ar fi să ne referim la lizări — am nota că pe aceste leaguri sportul a căpătat valențe mereu noi. Numele unor cluburi și sportivi din Galați și Tulcea sînt acum binecunoscute. Pentru Jocurile Olimpice din 1972, județul Galați are nominalizați 6 sportivi (la volei, lupte și atletism). Tulcea țintește, deocamdată, în perspectivă, la J. O. din 1976, dar cine poate uita că, de fapt, din rindurile „oamenilor Deltei" s-au ridicat, de-a lungul anilor, o serie de canoiști și caiaciști din „flotila de aur" a sportului românesc 1 Unele rezultate meritorii se obțin și pe linia activității de masă, tot mai mulți tineri și tinere, oameni ai muncii de diferite profesii și vîrste fiind angrenați la practicarea sporturilor preferate, a turismului, a exercițiilor fizice în general. Deopotrivă, la Galați și Tulcea, precum și în alte localități din județele respective, au fost construite și amenajate — in multe cazuri cu participarea voluntară a oamenilor muncii, a tinerilor in special — baze sportive complexe sau terenuri simple.Și, totuși, dincolo de aceste realizări — pentru care, subliniem, s-au depus eforturi lăudabile — nu apar suficiente motive de satisfacție. în comparație cu trecutul, pașii înainte făcuți de sportul gălățean sau tulcean ar putea fi considerați uriași. In comparație însă cu condițiile existente, raportînd totul la rolul educației fizice și al sportului în menținerea sănătății, în dezvoltarea armonioasă fizică și morală a tineretului — rămînerile în urmă sînt evidente.în ce privește sportul de masă, sublinierile critice au fost pe cît de numeroase, pe atît de îndreptățite. Ele au avut în vedere mai ales fap-

miș-rea- me-

tul că, la diferite locale (inclusiv sint preocupate, t. de formarea și apoi de soarta unor echipe reprezentative — în întreprinderi, în școli, la' sate — din care, este lesne de închipuit, nu pot face parte decît cîțiva sportivi. Marea majoritate a celorlalți salariați, a celorlalți elevi sau tineri săteni au foarte rar ocazia de a se intîlni eu o minge de fotbal sau de volei, de a fi îndrumați spre practicarea, în colectiv sau individual, a exercițiilor

; niveluri, forurile; cele sportive 1) aproape exclusiv, studenților, a tineretului de la sate. Inspectoratele școlare, conducerile de școli și facultăți, catedrele de educație fizică și chiar comitetele și organizațiile U.T.C. sînt preocupate foarte puțin de ceea ce se înțelege cu adevărat prin „sportul pentru toți". O acțiune-două, organizată adesea la zile festive sau constituind faze locale ale unor competiții centrale — iată la ce se rezumă activitatea sportivă de masă. Nu facem decît să reamintim — bineînțeles, nu numai pentru forurile responsabile

1. Concursul de admitere va avea loc intre 6 și 14 iulie pentru cursurile de zi și între 1 și 10 septembrie pentru cursurile serale. La concurs se pot înscrie atît promovați ai clasei a VIII-a a școlii generale, cît și absolvenți ai școlii generale de 10 ani, care au împlinit vîrsta de cel mult 18 ani în anul 1971. Pentru absolvenții școlii generale de 10 ani, reușiți Ia concursul de admitere, vor fi organizate clase separate.2. Probele scrise și orale la concursul de admitere, precum și meseriile la care se cer alte condiții de înscriere (vîrstă mai mare de 18 ani, serviciul militar satisfăcut) sînt prevăzute în îndrumătorul de admitere în școlile profesionale și ucenicie la locul de muncă pentru anul școlar 1971/1972 și vor fi publicate în „Gazeta învățămîntului" în cursul lunii martie. La meseriile cu profil industrial, in locul probei de limba și literatura română se va susține o probă scrisă și una orală la un obiect studiat in școala generală (fizică, chimie, științe biologice, geografie) din profilul meseriei pentru care se pregătesc tinerii.Concursul de admitere în licee, școli profesionale și ucenicie se va ține pentru toate locurile planificate. Școlile la care vor rămîne locuri neocupate în sesiunea din iunie vor ține un nou concurs de admitere în perioada 1—10 septembrie.Informații suplimentare în legătură cu condițiile de înscriere și eu modul de desfășurare a concursului de admitere se pot obține de la secretariatele școlilor.
★Programele de limba și literatura română, de limba și literatura maternă și matematică pentru concursul de admitere în licee, școli profesionale și ucenicie, la care participă promovați ai clasei a VIII-a a școlii ' generale, au fost publicate in supliment de „Gazeta învățămîntului" din ianuarie 1971.în aceeași gazetă, in martie 1971 vor fi publicate programele de matematică și de limba și literatura română pentru admiterea în școlile profesionale și ucenicie a absolvenților clasei a X-a a școlii generale, precum și programele de fizică, chimie, științe biologice și geografie pentru admiterea în liceele de specialitate, școlile profesionale și ucenicie.

Deși zăpada căzută în cursul nopții trecute n-a fost prea mare, fabricile au consemnat întîrzieri datorită funcționării necorespunzătoare a transportului în comun. Pe liniile tramvaielor 1, 21, 2, 11, 17, 18, 19 șialtele au fost numeroase blocări și opriri. Neritmicitatea in circulația autobuzelor și troleibuzelor a provocat, de asemenea, aglomerări. Curățirea drumurilor din Capitală a demarat și ea tîrziu și cu încetineală.Cum se explică această stare de lucruri după asigurările date, încă din toamnă, de edilii Capitalei și de. conducerea I.T.B, că s-au făcut pregătiri pînă la „ultimul amănunt" pentru a se face față „oricărei situații" in anotimpul friguros ?— Ne-a surprins zăpada prea umedă — explică tov. ing. Constantin 
Petrescu, director tehnic al I.T.B. — care, a.șezîndu-se pe conductori și pe prizele de contact a provocat numeroase opriri.Deci, dacă înțelegem bine, zăpada e de vină câ a venit neanunțată și... umedă !Pentru întreprinderea de salubritate București primăvara, fusese promulgată oficial mai de mult. Plugurile de pe autostropitori (92 la număr) au fost demontate, la fel și cele de pe 60 de tractoare închiriate special în acest scop.— Noi începuserăm să spălăm cu regularitate străzile orașului și nu ne mai așteptam la iarnă. Am demontat plugurile de pe tractoarele închiriate, fiindcă nu era economic să le ținem montate și să nu le utilizăm — ne spune ing. Aurel Solea, inginer șef al I.S.B.Deficiențele semnalate nu au fost doar la nivelul organismelor specializate ale consiliului popular. Zăpada căzută în cursul nopții a surprins nepregătite — iarăși ne întrebăm de ce ? — și comandamentele care ac ționează pe lingă primăriile sectoarelor. Neajunsurile de ieri argumentează cît se poate de convingător în favoarea măsurilor de activizare a

tuturor forțelor materiale și uman» — inclusiv contribuția cetățenilor — astfel ineît evoluția vremii padă mai multă sau mai să nu mai producă perturbare. nici cea — cu ză- puțină — mai mică
Al. P.zile au căzut nin-In ultimele clouă sori și în țară.PLOIEȘTI : In ______ __________ ,zăpada nu este prea mare. Doar în zona de sud-est s-au produs viscoliri. In prezent se acționează cu 8 auto- gredere și 10 buldozere pentru deszăpezire. Drumurile naționale 1 și 1B sînt accesibile circulației. Valea Prahovei este ținută sub supraveghere și se va interveni prompt dacă va ninge.IAȘI : Aici ninge abundent. Stratul de zăpadă a atins grosimea de 15—20 cm, Atît în județ cît și în oraș s-au mobilizat utilaje și echipe de deszăpezire pentru a interveni urgent în caz de nevoie.

județul Prahova,

VA MAI NINGE ? De la Institutul 
meteorologic sîntem informați că a 
nins în cea mai mare parte a țării. 
Ninsorile au fost mai abundente în 
estul Transilvaniei, centrul Moldovei, 
și în regiunea din estul Bucureștiului, 
unde zapada a depășit 25 de cm. Vîn- 
tul a prezentat intensificări temporar® 
în estul țării, viscolind local zăpada. 
Temperatura aerului a înregistrat o 
scădere ușoară, oscilînd la ora 14 între 
minus 10 grade la Tg. Neamț și Ră
dăuți și plus 5 grade la Hîrșova, 
Medgidia și pe Litoral. în București : 
Vremea a fost închisă. Temporar a 
nins. Vîntul a suflat moderat. Tempe
ratura maximă a fost de plus 1 grad.

Timpul probabil pentru zilele de 7, 8 
și 9 martie. în țară : în acest interval, 
vremea va avea un aspect de iarnă. 
Cerul va fi mai mult noros. Ninsorile 
vor avea caracter local în prima parte 
a intervalului, apoi vor deveni mai 
frecvente în sud-vestul țării. Tempe
ratura va scădea la începutul interva
lului. în București : în acest interval, 
vremea va avea îh general un aspect 
de iarnă. Cerul va fi mal mult noros. 
Temporar va ninge. Aviz edililor !

în Editura politică 
au apărut :

• MIHAI FĂTU și ION 
SPALĂȚELU : „Garda
de Her — organizație 
teroristă de tip iascist”

• AUREL BARANGA s „Ti
puri și tertipuri”

si economiei bunurilor alimentare al R. D. Germane w In cursul zilei de vineri, Georg Ewald, ministru, președintele Consiliului producției agricole și economiei bunurilor alimentare al R. D. Germane. și experții care il însoțesc și-au continuat călătoria 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 complexul ințer- cooperatist de sere Bă-.- cănești, ferma zootehnică Copăceni și complexul zootehnic de la Giurgiu.Ambasadorul Republicii Democrate Germane la București dr. Hans Voss, a oferit vineri un cocteil cu prilejul vizitei pe care o face în țara noastră Georg Ewald, ministru, președintele Consiliului producției agricole și economiei bunurilor alimentare al R. D Germane.Au participat Iosif ședințe al Consiliului ministrul agriculturii, mentâre, silviculturii gelo Miculescu, ministru secretar de stat, Mihai

trului afacerilor externe, Nicolae Giosan, președintele Academiei de Științe Agricole și Silvice, Ion Moldovan, șeful Departamentului industriei alimentare, și alte persoane oficiale.Au luat parte experții care-1 însoțesc pe oaspete în vizita sa în țara noastră. (Agerpres)
Cronica zilei

t V

Banc, vicepre- de Miniștri, industriei ali- și apelor. An-Marin, adjunct al minis-
că, și astăzi, la mai bine de la apariția „Legii'

Vineri dimineața a plecat in Cipru o delegație a Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, condusă de Gheorghe Popa, vicepreședinte al U.N.C.A.P. La invitația Uniunii țăranilor ciprioți (E.K.A.), ea va participa la lucrările celui de-al V-lea Congres țărănesc pancipriot.
★Vineri s-au încheiat în Capitală lucrările Sesiunii științifice privind analiza critică a fascismului în România — mișcare antidemocratică de tristă

17,00 Deschiderea emisiunii. Emi
siune în limba germană. Din 
cuprins : o Se realizează cu 
avînt noile obiective ale cin
cinalului actual e Versuri 
înflăcărate. Montaj literar-ar
tistic din lirica revoluționară 
de limbă germană din țara 
noastră • .,Triptic sibian“. 
Prelucrări de folclor româ
nesc, german și maghiar din 
zona Sibiului • Răspuns la 
scrisorile telespectatorilor 
& ..Șarje muzicale**. Prezin
tă caricaturistul Helmut Leh
rer o Iii cinSted' zilei de 8 
martie; Ziuă internațională a 
femeii.
Publicitate.
Bună seara, fete ! Bună sea
ra, băieți !
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tive. faptul de trei ani sportului", iși păstrează aproape integral valabilitatea, aprecierea din preambulul legii că : „...educația fizică și sportul de masă au o sferă restrînsă de cuprindere, deoarece un număr încă mic de cetățeni practică organizat exercițiile fizice și sportul".Există speranța că momentul a- cesta, al reunirii. în cadrul conferințelor județene, a tuturor factorilor chemați să învioreze viața sportivă

strălucitoare. La Galați, îno-

INSEMNĂRI PE MARGINEA CONFERINȚELOR CONSILIILOR JUDEȚENE

PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT GALAȚI Șl TULCEA

fizice. Consiliile sportive locale — ca foruri responsabile direct de întreaga activitate sportivă — au răspunderea principală pentru o atare stare nesatisîăcătoare de lucruri. Este totuși regretabil că, in cuvîntul său, președintele Consiliului județean Galați al sindicatelor, P. Benescu, nu a spus mai nimic despre cauzele care fac ca, practic, pentru circa 98 la sută dintre membrii de sindicat din județ sportul să fie... o necunoscută. în schimb, a insistat asupra existenței a 44 de echipe ale asociațiilor sportive și a faptului că, din fondurile sindicatelor, s-au cheltuit cîteva milioane de lei. Nici reprezentantul forului sindical județean Tulcea — deși a vorbit în mod autocritic — nu s-a referit concret la măsurile ce trebuie luate pentru activității i rismului in lor.Lipsa de tivă au fost cu activitatea sportivă a elevilor ți
impulsionareasportiv-recreative a tu- rîndul tuturor salariați-interes, lipsa de iniția- remarcate și în legătură

din județele Galați și Tulcea — că existența unei activități sportive largi, cu caracter de masă, depinde de colaborarea strînsă și permanentă a consiliilor teritoriale pentru educație fizică și sport cu sindicatele și Uniunea Tineretului Comunist, toate responsabile, PRIN LEGE, de a se ocupa nemijlocit de activitatea de educație fizică și sport a maselor.Micșorarea relativă a unor indici fiziologici și biologici la tineri, a forței și rezistenței lor (in ciuda creșterii in înălțime și greutate !), după cum sublinia dr. ' ’ ’recția sanitară creează un motiv în plus nu principalul — pentru schimbarea completă a opticii față de activitatea de masă, din partea fiecărui activist pe tărîmul educației fizice și al sportului. Credem că nu-i deloc o notă bună pentru indiferent care for. pentru indiferent care profesor de educație fizică, antrenor, activist sportiv sindical sau de U.T.C., pentru toți cei ce fac parte din diferitele verigi ale mișcării noastre spor-

I. Radu, de Ia Di- județeană Tulcea, dacă

locală, va declanșa revirimentul mult așteptat. In ce privește sportul școlar și universitar, revirimentul pare a fi prefigurat și de recentele ho- tărîri adoptate de Colegiul Ministerului învățămîntului, hotărîri ce se cer insă puse imediat în practică de inspectoratele școlare și de conducerile institutelor de învățămînt superior.Sportul de performanță, firește, nu putea fi trecut cu vederea. Există posibilități, cam în aceeași măsură, ca la unele sporturi. Galațiul și Tulcea să apară în lupta directă pentru titlurile de campioni ai țării, să furnizeze elemente loturilor naționale. De altfel, succesele gălățe- nilor la hochei pe gheață (după un singur an de la inaugurarea patinoarului, echipa „Dunărea" și-a asigurat calificarea în divizia A), la box, volei, lupte ; ale tulcenilor, mai cu seamă la caiac-canoe, sînt cunoscute în toată țara. Dar — după cum remarcau unii dintre partici- panții Ia conferințe — există un „revers al medaliei", cu reflexe mai

puțintul nu marchează ascensiunea corespunzătoare, cu toate că activitatea se poate desfășura fără întrerupere, vara și iarna, la bazinul acoperit, iar Dunărea este la doi pași... Condiții sint și pentru gimnastică ; la Galați și Tecuci, 11 antrenori de atletism primesc salarii cu regularitate, dar, cu excepția a două atlete mai „răsărite", nu se întrevede „nici un rezultat de luat în seamă, nici o perspectivă" — preciza în darea de seamă președintele C.J.E.F.S., Teodor Oprică. La Tulcea, rezultate nesatisfăcătoare la lupte, la jocuri sportive, la înot. Multe „dureri de cap" produce, in ambele județe — fotbalul.In cazurile de mai sus, ca și în alte cazuri similare, lipsa de valoare decurge din selecția necorespunzătoare, din slaba muncă a antrenorilor (unii, încă adepți ai metodelor empirice), din carențe în educația sportivilor. Stă însă in putința cluburilor respective ca, o dată cu constatarea acestor stări de lucruri, să ia măsurile urgente necesare. Or, și de această dată s-au cam pierdut timp și energie doar pentru a găsi explicații.Despre baza materială au existat, de asemenea, vii discuții. Desigur nu s-ar putea spune că peste tot în județele Galați și Tulcea sint mari stadioane sau săli sportive. Nici n-ar fi posibil. Totuși, și în privința aceasta sînt unele realizări. în ultimii ani la Galați, spre pildă, au fost construite sau amenajate diferite baze sportive, în valoare de peste 25 de milioane (între acestea, patinoarul artificial, bazinul acoperit. sala de sport, terenuri bituminizate în curțile școlilor și liceelor etc). La Tulcea, pe lingă o serie de terenuri simple și săli de antrenament, a apărut nu de mult un frumos stadion (pentru fotbal și atletism), la care contribuția voluntară a cetățenilor, orele de muncă prestate depășesc mai mult de jumătate din valoarea lui totală. Cum este și normal, în ambele județe se intenționează să se treacă la sau amenajarea unor noi tive. Acum, ca și pentru portant este însă ca toate sportive, mari sau mici, losite permanent, gospodărește, să stea cu porțile larg deschise. Din păcate, Ia Galați și Tulcea nu s-ar putea spune că terenurile sau sălile de sport sînt supraaglomerate. Zile

construirea baze spor- viitor, im- aceste baze să fie fo- \

in șir terenurile curțile unor școli și în plin sezon, cazul terenurilor nr. 1 Tulcea, al marelui stadion din Galați etc. Starea unor terenuri sportive este de-a dreptul îngrijorătoare ; lăsate în paragină, nepăzite, unele au devenit „gazde ospitaliere" pentru, turmele de oi sau pur și simplu au fost transformate... în platforme de gunoi (în din județul Galați). „La— spunea prof. V. Popa— baza sportivă școlară, prin munca voluntară a localnicilor, este aproape de nefolosit".în legătură cu condiția bazelor sportive este de observat că în numeroase localități (mai mari sau mai mici) consiliile populare întîrzie in mod nepermis să stabilească definitiv amplasamentele destinate amenajărilor sportive necesare. Inițiativa locală — pe plan județean sau comunal — lipsește în continuare. Pentru foarte multe probleme, inclusiv sau în primul rînd pentru rezolvarea bazei materiale a sportului, se solicită și se așteaptă ajutoare, fonduri de la centru. Peste tot însă există rezerve, mari posibilități de a se amenaja obiective sportive și turistice necesare sănătății populației, educației sportive a tineretului. N-ar fi decît în interesul general ca, în cadrul conferințelor județene ale mișcării sportive, forurile edilitare, să-și asume această obligație în mod concret.
★Concluziile, discuțiile în general ale acestor conferințe sportive județene — sperăm că același lucru se va întîmpla și la celelalte conferințe județene — au arătat adevărata față a lucrurilor, determinindu-i pe toți activiștii sportivi să se întoarcă cu fața la realitate. Succesele sint de netăgăduit, dar sportul și activitatea de educație .................cum s-a mai subliniat, restrînsă. mai largă muncii, a continuă principal și r ' ’ ț,noastre sportive. La realizarea sînt chemate să-și aducă aportul, mai energic, toate organizațiile instituțiile investite prin lege atribuții in domeniul sportului.

bituminizate stau goale ; Este, intre altele, din fața Liceuluidin chiar

unele sateNiculițel, din Macin amenajată

fizică de masă au, așa .............., o arie încă cuprinderea de oameni ai activitate obiectivul permanent al mișcării lui cît și cu

Or. tocmai a maselor tinerilor într-o trebuie să fie

Ion DUMITRII!
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DIN ORIENTUL APROPIAT

Numeroase opinii în sprijinul 
continuării „misiunii Jarring"
NEW YORK 5 (Agerpres). — Joi a avut loc la New York întîlnirea reprezentanților U.R.S.S., S.U.A., Angliei și Franței în problema reglementării politice a situației din O- rientul Apropiat.LONDRA. — Jean de Lipkowski, secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe al Franței, a avut convorbiri la Londra cu ministrul englez al afacerilor externe, Alee Douglas-Home. Referindu-se la a- ceastă vizită, agenția France Presse, citind surse oficiale, relevă, între altele, că, „în cursul convorbirilor s-a constatat că punctele de vedere ale celor două guverne asupra situației din Orientul Apropiat sînt aproape similare. Franța și Marea Britanie consideră, că. poziția egipteană este pozitivă, în timp ce Israelul are o a- titudine negativă față de ultimele propuneri ale ambasadorului Jarring". Cele două țări au hotărît să sprijine în continuare misiunea ambasadorului Gunnar Jarring în O- rieritul Apropiat.

ȘEDINȚA COMUNA A CONSI
LIULUI APĂRĂRII NAȚIONALE 
Șl A COMITETULUI EXECUTIV 

AL UNIUNII SOCIALISTE 
ARABECAIRO 5 (Agerpres). — în cursul ședinței comune de joi a Consiliului Apărării Naționale și a Comitetului Executiv Suprem al Uniunii Socialiste Arabe, președintele R.A.U.. Anwar Sadat, a făcut o expunere asupra evoluției situației din Orientul Apropiat după data de 5 februarie, cînd Egiptul a acceptat o nouă prelungire a încetării focului în zona Canalului de Suez, relatează agenția M.E.N. Anwar Sadat, precizează agenția, s-a referit, în special, la pozițiile Israelului și Statelor Unite, precum și la contactele pe care le-a avut pe plan internațional în ultimul timp. După expunerea președintelui Sadat, au avut loc dezbateri, în cursul cărora au luat cuvîntul, printre alții, ministrul de externe, Mahmud Riad, și ministrul apărării, Mohamed Fawzî. Șeful statului egiptean a prezentat apoi un plan de acțiune pentru perioada de după 7 martie, cind expiră termenul de încetare a focului în zona Canalului de Suez.Agenția M.E.N. anunță că pre

ședintele Anwar Sadat va rosti duminică. 7 martie, un important discurs consacrat situației din Orientul Apropiat.
★Consiliul Național Palestinean, întrunit la Cairo, a aprobat „programul politic pentru unitate națională" — informează agenția M.E.Nj Acest program a fost prezentat de Yasser Arafat, președintele C.C. al Organizației pentru Eliberarea Palestinei.

„MEW STATESMAN" : 
,,Inițiativa egipteană 
de pace — dătătoare 

de speranțeIn legătură cu situația din Orientul Apropiat, săptămînalul londonez „NEW STATESMAN" a publicat vineri un comentariu în care arată, printre altele, că „inițiativa egipteană 
de pace este dătătoare de speranțe". Subliniind că „președintele R.A.U. a 
dat dovadă de un realism, curajos", revista apreciază că „la inițiativa e- 
gipteană de a duce convorbiri de pace, 
Israelul trebuie să răspundă cu do
rința de a duce tratative serioase".TEL AVIV. — Ministrul italian de externe, Aldo Moro, a sosit joi la Tel Aviv, într-o vizită oficială de cinci zile. La aeroport, șeful diplomației italiene a făcut o declarație în care a arătat că nu a venit în calitate de mediator, dar că dorește să contribuie la eforturile consacrate soluționării pașnice a crizei din această regiune. „Linia politică a Italiei a fost de a se acționa în cadrul Națiunilor Unite, iată pentru ce ne pronunțăm, în mod firesc, pentru misiunea Jarring" — a spus Aldo Moro. El a amintit, în același timp, că în cursul convorbirilor pe care le-a avut recent în capitala Republicii Arabe Unite, a constatat „o reală dorință de pace, atît din partea președintelui Anwar Sadat, cît și a celorlalți conducători egipteni".NEW YORK. — Președintele Israelului, Zalman Shazar, a sosit joi la New York. în cursul vizitei pe care o întreprinde în Statele Unite, el va avea convorbiri cu președintele Nixon cu privire la situația din Orientul Apropiat.

AZI, ÎNCEP LA BERLIN

Tratative între 
guvernai R- D. G. 

și Senatul 
Berlinului occidentalBERLIN 5 (Agerpres). — Primarul Berlinuiui occidental, Klaus Schiitz, a propus ca tratativele inițiate de Republica Democrată Germană între guvernul R.D.G. și Senatul Berlinului occidental să înceapă la 6 martie 1971, anunță agenția A.D.N.Conducătorul delegației R.D.G., secretarul de stat Gtinter Kohrt. menționează A.D.N., a invitat pe șeful delegației vest-berlineze, directorul senatorial, Ulrich Muller, și pe însoțitorii săi în capitala R.D.G., la 6 martie 1971, în vederea începerii tratativelor respective.
ITALIA

PUTERNICE DEMONSTRAȚII 
DE MASĂ ÎMPOTRIVA 

PROVOCĂRILOR
ELEMENTELOR NEOFASCISTEROMA 5 (Agerpres). — în numeroase orașe ale Italiei s-au desfășurat demonstrații de masă, cu participarea muncitorilor, reprezentanților partidelor politice de stingă, studenților și tineretului, în semn de protest față de acțiunile huliganice ale elementelor neofasciste, sprijinite de partidul Mișcarea socială italiană. Asemenea manifestații au avut loc la Florența, Pescara, Bologna, Messina, Reggio Emilia și în multe alte localități.La Roma, mii de persoane au participat la o mare manifestație, cerind guvernului să interzică grupurile înarmate neofasciste care sînt vinovate de tulburările ce au avut loc la Reggio Calabria și Aquila.RO'MA (Agerpres). — In Camera Deputaților din Italia au luat sfîrșit dezbaterile asupra declarației primului ministru, Emilio Colombo, privind situația creată după retragerea din guvernul de centru-stînga a reprezentanților partidului republican. Moțiunea de încredere în guvern a fost adoptată cu 346 voturi, .contra, 235 și două abțineri.

ÎN VEDEREA ALEGERILOR 
MUNICIPALE DIN FRANȚA

Sesiunea Adunării
Naționale a R. D. Vietnam

CUVÎNTÂREA PREMIERULUI FAM VAN DONGHANOI 5 (Agerpres). — La Hanoi a luat sfîrșit cea de-a șaptea sesiune a Adunării Naționale a R. D. Vietnam. După cuvintul de deschidere rostit de Troung Chinh, președintele Comitetului Permanent al Adunării Naționale, Fam Van Dong, președintele Consiliului de Miniștri, a prezentat raportul politic al guvernului. Premierul Fam Van Dong — relatează agenția V.N.A. — s-a referit la situația luptei de rezistență împotriva agresiunii americane, pentru salvarea națională, Ia marile victorii obținute de poporul vietnamez, precum și de popoarele din Laos și Cambodgia. El a vorbit, de asemenea, despre noile acte de război și manevrele primejdioase ale S.U.A. în această parte a lumii, precum și despre sarcinile imediate ale poporului vietnamez. Fam Van Dong a relevat progresele R. D. Vietnam în domeniile economic și cultural în cursul anului trecut, care au creat condiții favorabile în vederea dezvoltării continue a țării.Președintele Consiliului de Miniștri al R. D. Vietnam a subliniat apoi că poporul vietnamez este profund atașat păcii, unei păci în condiții de independență și libertate. în fața manevrelor și atitudinii imperialiștilor americani, a continuat el, întreaga națiune vietnameză este hotărîtă mai mult ca oricînd să ducă cu perseverență și vigoare lupta pe cele trei fronturi — militar, politic și diplomatic —, să se întărească și să obțină victorii tot mai strălucite pentru a elibera sudul, a apăra și construi nordul socialist, a progresa spre reunificarea pașnică a țării și a edifica un Vietnam pașnic, reunificat, independent, democratic și prosper.

Generalul Vo Nguyen Giap, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul apărării naționale, a prezentat un raport privind situația militară.Adunarea Națională a R. D. Vietnam a adoptat o declarație în care condamnă Administrația Nixon pentru extinderea războiului în Indochina. Adunarea Națională, se arată în document, adresează mulțumiri sincere țărilor socialiste, popoarelor lumii și oamenilor progresiști din Statele Unite pentru sprijinul și ajutorul acordate luptei poporului vietnamez și celorlalte popoare din Indochina. Totodată, declarația face un apel popoarelor adunărilor naționale și guvernelor țărilor socialiste, tuturor popoarelor lumii, inclusiv poporului american, să militeze pentru curmarea neîntîrziată a intervenției militare a imperialiștilor americani în Indochina.HANOI 5 (Agerpres). — Un purtător de cuvînt al Ministerului Afacerilor Externe al R, D. Vietnam a arătat într-o declarație că, în zilele de 1 și 2 martie, avioane americane au bombardat și mitraliat mai multe localități populate din provinciile Quang Binh și Ha Tinh, precum și din regiunea Vinh Linh. Agenția V.N.A. anunță că unități antiaeriene din provincia Quang Binh au doborit un . avion american care pătrunsese în spațiul aerian al acestei provincii.Ministerul Afacerilor Externe al R. D. Vietnam denunță cu hotărire a- ceste acte de război și cere Statelor Unite să-și înceteze definitiv toate acțiunile care lezează suveranitatea și securitatea R. D. Vietnam.
ATACURI ALE PATRIOȚILOR

In vietnamul de sud și cambodgiaSAIGON 5 (Agerpres). — în zorii zilei de vineri, forțele patriotice din Vietnamul de sud au atacat cu rachete baza americană de la Long Binh, situată Ia numai 29 kilometri nord-est de Saigon. Aeroportul de la Da Nang, utilizat de forțele america- no-saigoneze ca bază de atac împotriva Laosului a fost, de asemenea, bombardat cu rachete de către detașamentele Frontului Național de Eliberare — relatează agenția France ■Presse.

în R. F. G.
a ministrului român

BONN 5 — Corespondentul Agerpres, M. Moarcăș, transmite : Ministrul industriei chimice al Republicii Socialiste România, Mihail Florescu, și-a încheiat vineri vizita oficială în R.F. a Germaniei, făcută la invitația lui Heinz Herbert Karry, ministrul economiei landului Hessa. Ministrul român a fost primit de Albert Osswald, președintele Consiliului de Miniștri al landului Hessa, și a avut convorbiri cu conducătorii marilor firme chimice Hbchst. Bayer, BASF, Degussa, Lurgi și Uhde. El a vizitat, de asemenea, Tîrgul internațional de primăvară de la Frankfurt pe Main.Joi, ministrul român a ținut o conferință de presă la Frankfurt pe Main, făcînd o amplă expunere asupra dezvoltării industriei chimice și petrochimice din țara noastră, precum și a posibilităților multiple de colaborare dintre întreprinderile chimice românești și cele străine. într-o convorbire cu corespondentul Agerpres la Bonn, ministrul industriei chimice al României a arătat că în cadrul convorbirilor avute cu conducătorii marilor concerne vizitate, s-a căzut de acord pentru intensificarea schimburilor de produse chimice, pentru livrări de instalații și tehnologii. Am avut cu interlocutorii mei, a continuat ministrul român, un fructuos schimb de păreri asupra unei game variate de probleme de larg interes și actualitate, printre care cele privind organizarea și cercetarea științifică în domeniul industriei chimice, metodele de specializare a personalului din acest sector, organizarea centrelor de calcul electronic, specific industriei chimice, organizarea reparațiilor și întreținerii instalațiilor aflate în exploatare, combaterea poluării apelor și a atmosferei.

AL FRANȚEI
1PARIS 5 (Agerpres). — Vineri du- pă-amiază, ministrul comerțului exterior al României, Cornel Bui tică, a avut, la Quai d’Orsay, o întilnire cu Maurice Schumann, ministrul afacerilor externe. Cu. acest prilej au fost discutate probleme ale relațiilor ro- mâno-franceze privind dezvoltarea schimburilor comerciale și cooperarea tehnică, economică și științifică, precum și unele probleme internaționale actuale. A participat Constantin Fli- tan, ambasadorul României la Paris.întîlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă deosebit de cordială, în spiritul cursului favorabil al relațiilor de prietenie româno-franceze.

ÎNCHEIEREA VIZITEI 
ÎN R.A.U.CAIRO 5 (Agerpres). — Cornel Burtică, ministrul comerțului exterior al României, care a participat la deschiderea oficială a Tîrgului ’ internațional de la Cairo, și-a îhcheiat vizita în R.A.U. Ministrul român a avut o serie de întrevederi cu conducătorii egipteni, în timpul cărora au fost abordate probleme legate de consolidarea relațiilor economice dintre Republica Socialistă România și Republica Arabă Unită.La plecare au fost prezenți Kahlil Eldin, subsecretar de stat la Ministerul Economiei și Comerțului Exterior, și alte personalități egiptene. A fost, de asemenea, de față Titus Sinu, ambasadorul României in Republica Arabă Unită.

PARIS 5 — Corespondentul Ager- pres, Georges Dascal, transmite : Biroul Politic al P.C. Francez a e- xaminat problemele legate de pregătirile pentru alegerile municipale, care urmează să se desfășoare între 14 și 21 martie. Intr-o declarație dată publicității la încheierea reuniunii, Biroul Politic subliniază că, într-un număr de 124 de orașe ale țării, comuniștii și socialiștii au prezentat liste comune de candidați, pentru a participa într-un front unit la alegeri. In aceste liste sînt reprezentate, de asemenea, și alte partide de stingă.Georges Marchais. secretar general adjunct al P.C.F.. a declarat, cu prilejul unei conferințe de presă, că in cadrul actualei campanii electorale politica Partidului Comunist Francez de prezentare a unor liste comune de candidați cu forțele de stingă a repurtat succese. Dacă în anul 1965, a relevat el, au fost încheiate doar 60 de acorduri în ceea ce privește prezentarea listelor unice de candidați, în acest an s-a ajuns la o înțelegere cu Partidul Socialist privind prezentarea a 124 de liste comune de candidați, precum și alte acorduri cu o serie de partide de stingă.
CERCURI POLITICE 

NIPONE ÎN FAVOAREA 
EXTINDERII 

COMERȚULUI
CU R.P. CHINEZĂTOKIO 5 (Agerpres). — Cercurile politice japoneze au primit cu viu interes reinnoirea acordului comercial neguvernamental japono-chinez, transmite agenția Kyodo. In declarația Partidului Socialist din Japonia se afirmă că guvernul de la Tokio trebuie să respecte în întregime rezultatul ultimelor convorbiri comerciale japono-chineze și să înlăture barierele care stau în calea extinderii comerțului cu R. P. Chineză. Directorul Biroului pentru probleme internaționale al partidului Komei a arătat că oficialitățile japoneze trebuie să adopte punctul de vedere potrivit căruia guvernul R. P. Chineze este singurul guvern legitim al Chinei. *PEKIN 5 (Agerpres). — Aiichiro Fujiyama, președintele Ligii depu- taților pentru normalizarea relațiilor japono-chineze. care a întreprins o vizită în R. P. Chineză, a părăsit Pekinul — anunță agenția China Nouă.

agențiile de presă

transmit:

Ciu En-lai, premierul Consiliului de Stat, și Go Mo-jo, vicepreședinte al Comitetului Permanent al Adunării reprezentanților populari din întreaga Chină, președinte de onoare al Asociației de prietenie China—Japonia, au primit delegația de prietenie Japonia—China pentru schimburile în domeniul agriculturii — anunță agenția China Nouă. Cu acest prilej, a avut loc o prietenească. întîlnire

PNOM PENH 5 (Agerpres). — Forțele de rezistență populară cambodgiene au ocupat din nou, pe o porțiune de 20 de kilometri, șoseaua nr. 4, care leagă portul Kompong Som de Pnom Penh. Patrioții au atacat și incendiat patru importante posturi de gardă de pe această șosea. Datorită ocupării parțiale a șoselei nr. 4 de către forțele de rezistență, unitățile trimise de la Pnom Penh pentru a întări apărarea portului Kompong Som au. fost blocate în apropierea localității Veal Renh — a anunțat un pur- tătop de cuvînt militar al administrației Lon Noi.In cursul nopții de joi spre vineri, patrioții au bombardat cu rachete și mortiere pozițiile inamice situate la 28 km sud-est și 22 km sud-vest de capitală și au ațacat din nou unitățile staționate în zona de apărare a rafinăriei de la Kompong Som.
★(Agerpres). — La Paris a avut loc cea de-a 105-a ședință a conferinței cvadripartite vietnameză. In semn de

Vizita adjunctului 
ministrului de externe

PARIS 5

al justiției la Tunis
TUNIS 5 (Agerpres). — In cursul vizitei pe care o întreprinde in Tunisia, ministrul român al justiției, Teodor Vasjliu, a fost primit de ministrul tunisian al afacerilor externe, M. Klasmoudi. Au fost discutate aspecte ale relațiilor bilaterale. Interlocutorii și-au exprimat satisfacția pentru extinderea colaborării dintre România și Tunisia în domeniul juridic.

al României in LibanBEIRUT 5 (Agerpres). — Petru Burlacu, adjunct al ministrului afacerilor externe al României, a fost primit Ia 4 martie de către Kamel El-Assad', președintele Camerei Deputaților a Republicii Liban, căruia i-a transmis un mesaj de salut și prietenie din partea președintelui Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, Ștefan Voitec. De asemenea, el a făcut o vizită de curtoazie vicepreședintelui Camerei Deputaților a Republicii Liban, Michel Sassine. In aceeași zi. Petru Burlacii l-a vizitat pe Khalyl Abouhamad. ministrul libanez de externe, și pe Saeb Jaroudi, ministrul economiei naționale și al turismului, cu care a discutat probleme de interes comun.

Adunare festivă 
consacrată aniversării 

nașterii Rosei Luxemburg

O adunare festivă consacrată împlinirii a 100 de ani de la nașterea Rosei Luxemburg, militantă de seamă a mișcării revoluționare germane și internaționale, a fost organizată la Berlin de C.C. al P.S.U.G. Au participat membri și membri su- pleanți ai Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G.. alți conducători de partid și de stat ai R.D. Germane, oameni ai muncii. Albert Norden, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.S.U.G., a evocat personalitatea și activitatea Rosei Luxemburg.
Ambasadorul României la

Budapesta, Dumitru Turcuș, a vizitat miercuri cooperativa agricolă

„Prietenia ungaro-română" din comuna Cserkeszolo, județul Szolnok. Cu acest prilej, el a înminat conducerii cooperativei un dar din partea cooperativei agricole de producție „Prietenia româno-ungară" din comuna Ostrov, județul Constanța.
La Bruxelles s~a desfă5urat între 22 februarie și 3 martie reuniunea grupurilor de lucru din cadrul Comisiei mixte de cooperare economică, industrială și tehnică dintre România și Uniunea belgo- luxemburgheză.
Comisia O.N.U. pentru 

drepturile omului, care ?i des- fășoară lucrările la Geneva, a votat în unanimitate un document care a- dresează tuturor organizațiilor din cadrul O.N.U., instituții specializate, organizații regionale interguverna- mentale și neguvernamentale, recomandarea de a examina măsurile cele mai eficace în vederea eliminării, într-un termen cît mai scurt, a discriminării rasiale.

Guvernul S.U.fl. trebuie 
să-și modifice politica față 
de țările latino-americane; fiecare națiune Iatino-americană are dreptul inalienabil de a proceda la transformările pe care le consideră necesare în vederea lichidării subdezvoltării — a declarat președintele Peruvian, Juan Velasco Alvarado, in cadrul unei conferințe de presă.

plenară în problema protest față de ultimele acțiuni agresive ale Statelor Unite și ale regimului saigonez in Indochina, șefii delegațiilor R. D. Vietnam și Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud nu au luat parte la ședință, fiind reprezentări de adjuncții lor.
TURCIA

reuniunea de la sofia a unor 
centrale sindicale din a»

60 de membri ai P.S.D. 
au aderat

la P. C. GermanBONN 5 (Agerpres). — I.uînd cu- vîntul la o conferință de presă organizată la Frankfurt pe Main, Z. Mayer, președintele organizației P.C. German din landul Hessa, a anunțat că 60 de social-democrați, în majoritate membri ai organizației „Tinerii socialiști", s-au retras din P.S.D. și au aderat la Partidul Comunist German. La conferința de presă au fost prezenți cinci foști membri ai organizației „Tinerii socialiști". Ei au declarat că decizia de a părăsi P.S.D. a fost determinată de recenta hotă- rîre a conducerii acestui partid de a interzice social-democraților contacte politice cu comuniștii și participarea alături de ei la o serie de acțiuni comune. Organizația de tineret a P.S.D. se pronunță pentru colaborarea cu comujiiștii, fapt atestat și de o serie de rezoluții adoptate în acest sens de organizațiile sale locale. Astfel, organizația din Leutesdorf a a- doptat o declarație în care .se subliniază că încercarea de a împiedica colaborarea cu comuniștii nu face decît să aducă prejudicii Partidului Social Democrat. „Acum se impune mai mult decît oricînd, se relevă in declarație, alianța tuturor forțelor democratice pentru a da o ripostă e- nergică organizației neofasciste „Acțiunea rezistenței".

BOLIVIA

APEL LA GREVĂ 
GENERALĂ ÎMPOTRIVA 

ACȚIUNILOR FORȚELOR 
DE DREAPTALA PAZ 5 (Agerpres). — în ultimele zile, în Bolivia se accentuează starea de tensiune. In orașul Santa Cruz au avut loc incidente provocate de comandanții garnizoanei locale care urmăresc înlăturarea unor membri ai guvernului. Ministrul de interne, George Gallardo, a acuzat elementele de dreapta de declanșarea acestor tulburări.Pe de altă parte, Centrala Muncitorilor Bolivieni, cea mai mare organizație sindicală, a lansat un apel la grevă generală, chemind toate forțele sale și organizațiile studențești să fie pregătite pentru a dejuca orice tentativă de instaurare a unui regim de dreapta. Centrala a cerut guvernului să ia măsuri severe împotriva celor ce au pus la cale incidentele din Santa Cruz. Uniunea ziariștilor bolivieni a publicat, de asemenea, o declarație prin care cheamă la mobilizarea întregului popor pentru a pune capăt oricărei tentative de lovitură de stat.

în Berlinul occidental s a aflat, vineri, cancelarul R. F. a Germaniei, Willy Brandt, pentru a participa la unele manifestări electorale ale P.S.D. din acest oraș. De asemenea, între 3 și 5 martie a avut loc conferința președinților fracțiunilor din parlamentele landurilor vest-ger- mane și a fracțiunii din Bundestag a Partidului U.C.D.—U.C.S., cu participarea fracțiunii U.C.D. din Camera Reprezentanților a Berlinului occidental. Un purtător de cuvînt al M.A.E. al R.D. Germane a protestat împotriva unor asemenea activități, de- clarînd că acestea sînt contrare dreptului internațional. „Astfel de acțiuni , lezează statutul entității politice de sine stătătoare a Berlinului occidental și nu fac decît să provoace noi tensiuni" — a precizat purtătorul de cuvînt.
între guvernul Libiei 

și compania americană 
„ESSO" a fost realizat un acord privind sporirea cu 70 la sută a prețului la gazul natural libian. Ca urmare a acestui acord, Libia a ridicat embargoul impus în urmă cu opt luni asupra exporturilor de gaz natural lichefiat.

militari americaniANKARA 5 (Agerpres). — Patru militari aparținind forțelor aeriene americane, dislocate la o bază din Turcia, au fost răpiți de persoane neidentificate și duși într-o direcție necunoscută, anunță agenția U.P.I. Mai tîrziu, răpitorii au adresat o scrisoare agenției de presă „Anatolia", în care au cerut guvernului american suma de 400 000 dolari pentru eliberarea militarilor. Ei au anunțat că ostaticii vor fi uciși, dacă nu vor primi . ” “termen de 36 de ore. Avertismentul urma 16,00 (G.M.T.), dar termenul a prelungit pînă simbătă la ora (G.M.T.).într-un comunicat publicat seara, Ministerul Afacerilor Interne al Turciei a declarat că unul din participanții la această răpire a fost arestat.

SOFIA 5. — Corespondentul A- gerpres, Gh. leva, transmite : în zilele de 3 și 4 martie a avut loc la Sofia reuniunea centralelor sindicale din Bulgaria, Cehoslovacia, Cipru, R. D. G„ Franța, Italia, Polonia, România. San Marino, Ungaria, U.R.S.S., pentru a examina problemele unității de acțiune sindicală din Europa. Din partea U.G.S.R. ă participat Larisa Munteanu, secretar al Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România.Centralele sindicale din țările europene afiliate la Federația Sindicală Mondială (F.S.M.) s-au pronunțat din nou in favoarea unei conferințe europene a O.I.M., care să reunească toate statele și toate organizațiile sindicale de pe continent și au subliniat importanța pe care o acordă ideii unei întilniri europene a organizațiilor sindicale, indiferent de afilierea lor internațională, pentru un schimb de păreri asupra problemelor economice și sociale care preocupă clasa muncitoare din Europa.Cu prilejul reuniunii, a fost adoptată o declarație asupra agravării

războiului din Indochina și asupra situației din Orientul Apropiat. Printre altele, în declarație se adresează un apel muncitorilor și organizațiilor sindicale de pe continent de a-și mobiliza forțele în vederea influențării acțiunilor in direcția încetării războiului din Indochina și retragerii neîntîrziate și necondiționate a trupelor americane și ale sateliților lor din Vietnam, Laos și Cambodgia, pentru respectarea dreptului impres- . criptibil al_ popoarelor din PeninsulaIndochineză de a fi stăpîne pe destinele lor.în legătură cu situația din Orie ntul Apropiat, declarația sublim j necesitatea de a se face totul i rezolvarea pe cale politică a ccătflic- tului, pe baza rezoluției Consiliului de Securitate din 22 noiembrie 1967, ceea ce înseamnă retragerea imediată a forțelor Israelului din teritoriile ocupate, respectarea dreptului la autodeterminare al poporului palestinean, respectarea independenței și a dreptului la existență ale tuturor statelor din această regiune.„Complotul cuprului44suma respectivă însă expire vineri, la ora fost 04,00joi SANTIAGO DE CHILE 5 (Agerpres). — La Santiago de Chile au fost date publicității noi amănunte în legătură cu complotul internațional organizat în colaborare cu C.I.A., menit să provoace o scădere masivă a prețului cuprului chilian pe piața internațională. După cum s-a anunțat,

dejucat

Astăzi se împlinesc 14 ani de la proclamarea independenței Ghanei. In 
această perioadă, poporul ghanez a depus eforturi pentru lichidarea con
secințelor dominației coloniale și pentru dezvoltarea economiei. Pe harta 
țării au apărut numeroase obiective industriale și social-culturale. în fo
tografie : edificii moderne integrate peisajului din capitala Ghanei — Accra

mare de foto- 
imagini din 

de activitate

ÎN „REVISTA
DIPLOMATICA 

PAGINI CONSACRATE 
ROMÂNIEIROMA 5 (Agerpres). 

blicația italiană „Revista Diplo
matica" a dedicat in cadrul ultimului număr din 1971 un fas
cicul special Republicii Socia
liste România. Sînt prezentate 
aspecte semnificative ale politi
cii interne și externe a țării 
noastre și ale relațiilor romano- 
italiene. De asemenea, sînt inse
rate date și cifre în legătură cu 
principalele ramuri industriale, 
schimburile economice ale Ro
mâniei, organizarea comerțului 
exterior și altele. Revista con
ține și un număr 
grafii infățișind 
diferite domenii 
din țara noastră.

complotul a constat în esență din tentativa firmei elvețiene „Internodia Finance" de a dobîndi controlul exclusiv asupra vînzării unei cantități de 960 000 tone cupru rafinat chilian, în acest fel, firma ar fi putut controla exporturile Republicii Chile pe o perioadă de zece ani. O eventuală reducere a prețului cuprului pe piața mondială ar fi adus mari prejudicii economiei țării, deoarece exporturile acestui metal furnizează 70 la sută din veniturile în valuta chiliene.Potrivit ziarului „ULTIMA I-IORA", 
„descoperirea mașinațiunvi s-a dato
rat unui calcul greșii al complotiști
lor. Ei ou sperat că vor putea mitul 
cu ușurință pe unii membri ai gu
vernului, in vederea efectuării tran
zacției. După aceasta, urma să ss 
treacă la șantajarea celor care fuse
seră corupți, conform obișnuitelor tac
tici ale C.I.A. Planurile complotiști
lor, relevă ziarul, au eșuat insă".După dezvăluirea afacerii, au fost 
arestate patru persoane considerate 
suspecte, dintre care trei au fost puse ulterior in libertate provizorie. 
Printre cei implicați se află Howard 
Edwards, agent notoriu al C.I.A., care a jucat un rol proeminent în organizarea intervenției din 1961 împotriva Cubei.în cadrul unei conferințe de presă consacrate „complotului cuprului", ministrul afacerilor interne, Orlando Cantuarias, a anunțat hotărîrea guvernului de a pedepsi cu asprime, conform legilor, persoanele găsite vinovate. El a exprimat încrederea cabinetului că proiectul de lege privând naționalizarea zăcămintelor de cupru va fi în curînd adoptat de parlament.
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