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Debutul 
profe
sional 
al subin- 
ginerului

Joi dimineața, s-au deschis în Capitală lucrările celei 
de-a IlI-a Conferințe a Uniu
nii Arhitecților din Republi
ca Socialistă România.

Lucrările Conferinței au în
ceput in prezența tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu, Manea 
Mănescu, Paul Niculescu- 
Mizil, Ilie Verdeț, Dumitru 
Popa, Dumitru Popescu, 
Leonte Răutu, Ștefan Voitec, 
Petre Blajovici.

La conferință iau parte re
prezentanți ai unor ministere 
economice, institute, organi- I zații științifice, tehnice și u- 

de creație, academi
cieni, oameni de știință și 
cultură.

Participă 'delegații filialelor 
județene ale Uniunii arhitec
ților, arhitecți. ingineri, eco
nomiști, sociologi, tehnicieni, 
lucrători din construcții.

Timp de două zile, parti
cipanta vor dezbate proble
mele actuale ale arhitecturii ji urbanizării din țara noas
tră, obiective de mare însem
nătate în ansamblul operei de 
construcție socialistă a pa
triei, de propășire continuă a 
societății românești contem
porane. Consfătuirea va sinte
tiza dezbaterile asupra teze
lor elaborate de Comitetul de 
conducere al Uniunii arhitec- 
tilor puse în discuția specia
liștilor, prin intermediul pre
sei. încă din luna decembrie 
1970. Tematica lucrărilor cu
prinde probleme ca: orien

tarea generală a arhitecturii; 
arhitectura nouă a construc
țiilor industriale, agrozooteh
nice, a locuințelor și clădirilor 
social-culturale; activitatea de 
proiectare; rolul și formația 
arhitectului; rolul și sarcinile 
Uniunii arhitecților.

Lucrările Conferinței au 
fost deschise de Pompiliu 
Macovei, președintele Uniunii 
Arhitecților.

Primit cu căldurâ și entu
ziasm de participanții la con
ferință, a luat cuvîntul tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Cuvîntarea a fost sublinia
tă, în repetate rînduri, cu pu
ternice și îndelungi aplauze.

Președintele Uniunii arhi
tecților a mulțumit călduros, 
în numele tuturor arhitecți
lor, atît pentru aprecierile po
zitive făcute la adresa mun
cii lor, cit și pentru prețioa
sele îndrumări date în scopul 
ridicării la un nivel superior 
a activității arhitecturale si 
urbanistice din țara noastră.

în pauza care a urmat, se
cretarul general al partidului, 
ceilalți conducători de partid 
și de stat s-au întreținut cu 
membri ai comitetului de 
conducere al Uniunii, cu ca-

(Continuare în pag. a IlI-a)

NICOLAE CEAUȘESCU
Stimați tovarăși,Dați-mi voie să vă adresez dumneavoastră, participanților la conferința pe țară a Uniunii Arhitecților, tuturor arhitecților și proiectanților din patria noastră un călduros salut din partea Comitetului Central al partidului, a Consiliului de Stat și a guvernului Republicii Socialiste Româ

nia. (Aplauze prelungite).Conferința dumneavoastră este chemată să facă o analiză profundă și multilaterală a dezvoltării arhitecturii în țara noastră, a activității. desfășurate de arhitecți și proiec- tanți, de Uniunea Arhitecților și de conducerea sa pentru înfăptuirea programului partidului și statului de propășire economică și culturală a poporului român, a contribuției 

aduse Ia întreaga operă de construcție a socialismului în România.Ca forum larg, democratic, al arhitecților din țara noastră, conferința este chemată să treacă în revistă progresele înregistrate de arhitectura românească, succesele obținute de arhitecți, examinînd totodată în spirit critic — și, aș putea spune și autocritic — lipsurile și neajunsurile care s-au manifestat și se mai manifestă încă în acest domeniu. Dezbaterea trebuie să prile- juiască găsirea celor mai bune căi și mijloace pentru îmbunătățirea muncii, pentru creșterea rolului Uniunii în dezvoltarea arhitecturii românești, în întreaga noastră viață socială. Conferința dumneavoastră se înscrie în spi

ritul activității generale a partidului și statului nostru de discutare a problemelor construcției socialismului cu toate categoriile de oameni ai muncii, de consultare activă a maselor la elaborarea măsurilor privind dezvoltarea economică și socială a țării, de atragere nemijlocită a poporului Ia conducerea societății noastre socialiste.Cunoașteți cu toții progresele înregistrate de România în perioada ultimului plan cincinal; ele au fost amplu înfățișate în presă și nu doresc să mă opresc asupra lor. Vreau însă să. menționez, în a- cest cadru, uriașul volum al construcțiilor realizate în a- nii din urmă și care au schimbat în modul cel mai profund înfățișarea patriei. Tn cursul 

cincinalului au fost construite și date în exploatare circa1 500 de capacități și obiective principale industriale — uzine și combinate, centrale termo și hidroelectrice, fabrici modern dotate, în toate ramurile industriei — care au sporit într-o măsură remarcabilă baza tehnico-materială a societății, potențialul de producție al țării. Concomitent cu aceasta, s-a realizat un important volum de construcții social-culturale. Astfel, la orașe și sate au fost construite aproape 660 000 de locuințe, din care 344 000 din fondurile statului sau cu credite de la stat; aceasta a permis ca peste2 milioane de persoane să se mute în ultimii cinci ani în locuințe noi. Pentru dezvoltarea rețelei de învățămînt au 

fost construite circa 13 400 săli de clasă pentru școlile de cultură generală, profesionale și tehnice, noi laboratoare, ate- liere-școlare, internate și cantine pentru elevi. în învăță- mîntul superior s-au dat în folosință spații însumînd aproape 153 000 mp. cămine studențești cu circa 18 000 de locuri . și cantine pentru ,a- proape 15 000 de studenți. Au fost construite și date în folosință importante construcții necesare dezvoltării rețelei de ocrotire a sănătății — spitale, policlinici și alte unițăti sanitare. Numărul paturilor în u- nitățile de asistență medicală a crescut în această perioadă cu 24 000, iar al locurilor în creșe de 2,5 ori față de 1965. Este cunoscută preocuparea permanentă manifestată de 

partidul și statul nostru pentru amplasarea rațională, armonioasă pe teritoriu, atît a forțelor de producție cit și a construcțiilor social-culturale. Aplicarea consecventă a acestei politici ridică la o viață nouă, înfloritoare, toate regiunile țării, asigură satisfacerea în condițiuni tot mai bune a cerințelor de viață, materiale și spirituale, ale oamenilor muncii de pe întregul cuprins al patriei, indiferent de naționalitate. în perioada cincinalului trecut s-a înfăptuit reorganizarea administrativ-te- ritorială a țării — acțiune cu profunde consecințe economice și sociale pozitive — stabilită de Conferința Națională a partidului. Aplicarea acestei
(Continuare în pag. a IlI-a)

La sfîrșitul lunii martie, cei peste 700 de absolvenți ai primei promoții de subingineri vor fi repartizați în producție. Consfătuirile și studiile întreprinse pînă acum au scos în evidență stadiul pregătirii lor de specialitate. O constatare generală: instruirea teoretică și practică a subingine- rilor, cu toate deficiențele care. s-au semnalat, asigură un debut promițător în integrarea acestora în unitățile productive.Vom analiza însă unele aspecte mai puțin cunoscute privind modul în care s-a înțeles pregătirea pentru producție a subingi- nerilor. Nu putem trece nici peste problema elaborării programelor și planurilor de învățămînt, concepute de cele mai multe ori ca sinteze ale învățămîntului 
de ingineri, deși se știa de la început atît rolul și locul subin- ginerului în producție, cît și eficiența activității productive a acestuia din urmă. Astfel, se observă o pondere exagerată a 
cursurilor teoretice generale în 
detrimentul acelora cu destinație 
precisă. Este vorba de cursurile de telmologie și deci, prin natura lor, aplicative care, pe lingă faptul că nu sînt îmbinate cu lucrări de atelier și laborator, sînt insuficiente. Pe de altă parte, ele nu conferă garanția că studenții vor fi în măsură să cunoască procesele tehnologice și aplicarea lor în practică. Asemenea deficiențe au dus la slăbirea contrac
tului cu practica tehnologică, în- cît studenții care se pregătesc pentru a rezolva problemele concrete ale sectoarelor de muncă productivă, nu vor beneficia de un statut aparte privind modul de însușire a cunoștințelor și deprinderilor practice. Pentru că, dacă inginerul este pregătit pentru activitatea de concepție și aplicație practică, în aceeași măsură trebuie ca subinginerul să se consacre cu precădere rezolvării problemelor curente ale producției. Pentru aceasta, ponderea 
pregătirii practice în ateliere 
și laboratoare, dar mai ales, 
direct în activitatea produc
tivă, în timpul stagiilor de prac
tică, trebuie să constituie un ar
gument în plus pentru ceea ce 
va însemna un asemenea cadru 
de specialitate. Aici intervine însă 
calitatea practicii, conceperea ei ca mijloc de formare a unor deprinderi de a mînui și conduce agregatele și mașinile moderne. Pentru că a fi specialist într-un domeniu sau altul implică mai întîi stăpînirea proceselor tehnologice. în mod integral, nu numai descrierea și funcționalitatea lor. Altfel, rolul subinginerului de 
conducător direct al procesului 
de producție ar fi diminuat, a- ceasta rezumîndu-se doar la indi
cații teoretice. Și cum ar putea subinginerul să îndrume pe mais-

MIRCEA CRISTEA

(Continuare în pag. a IV-a)
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LOCALE ?TURISTICE

CUM POPULARIZAȚI OBIECTIVELE

Consfătuiri județene de lucru

ale activului de partid și cadre

lor de bază din industrie

construcții și transporturi

In atelierul de proiectări al 
Institutului de arhitectură Ion

Mincu — București

Foto : O. PLEC AN
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Creșterea afluxului de turiști din țară sau de peste hotare în toate județele patriei a impus, în mod firesc, îmbunătățirea deservirii turistice sub multitudinea aspectelor sale : cazare, masă, mijloace de deplasare și — nu în cele din urmă — a posibilităților de informare a vizitatorilor. Ancheta noastră vizează tocmai acest din urmă aspect.Limitîndu-ne, pentru în-

ceput, la exemplul municipiului Constanța, vom arăta că în 1970 vechiul Tomis — 
și prin el, întregul litoral — 
a fost vizitat de circa un mi
lion două sute de mii de tu
riști, dintre care numai 
640.000 în grupuri organizale. Am subliniat cele două cifre pentru a preciza că, în privința obiectivelor turistice pe care le cuprinde litoralul, între vizitatorii care sosesc în grupuri organizate și ceilalți,

există în a- asigură au un
care vin „individual", o deosebire, constînd ceea că primilor li se ghizi, specialiști, că program precis, conform căruia trec în revistă cele mai interesante locuri, muzee, monumente din zona Constanței. Ceilalți, cei 550.000 de turiști „individuali" nu dispun de- cît după complicate formule birocratice de serviciile agențiilor turistice locale, concentrate, în mod firesc, asupra

COLEGII NOȘTRI DE GENERAȚIE

PERFORMANȚE

1N ANONIMAT
Există meserii care par să respingă, „a priori", prin definiție, senzaționalul. Ne-am o- bișnuit cu ele, le acceptăm, a- pel'ăm la ele, mai frecvent de- cît ne-am putea aștepta și-totuși le secătuim deliberat de orice urmă de spectaculos. Ce se poate întimpla neobișnuit în munca unui vînzător de cămăși ? Tntr-un laborator de cofetărie te poți întîlni cu aventura ? Un bucătar poate să .vorbească de romantismul meseriei ?

grupurilor organizate. Cine i-a îndrumat deci pe turiștii „individuali" ?Aceeași întrebare ne-am pus-o, substituindu-ne unui turist oarecare, în Brașov, Sibiu, Timișoara, Craiova, Suceava și Piatra-Neamț.Am constatat, spre facția noastră, că satis- în unele

— Coralia Prcdescu, ce trebuie să fie, în primul <rînd, un vînzător de cămăși ?— Un bun fizionomist.— Și ce nu trebuie să fie ?— Un impostor.Termenii sună ușor straniu în ambianța magazinului căptușit de sus pînă jos cu cămăși și cravate. Interlocutoarea noastră îi rosteșe ■ înșă cu o siguranță care ne pune; pe gînduri. Parcă ar fi asteotaț de cînd lumea să se deschidă ușa și să devină, pe nepusă masă,’ținta unei investigații reportericești.Anul acesta, este pentru Co- rațiai Predescu, responsabila unității din B-dut'Bălcescu nr. 27, al treisprezecelea pe care îl petrece în comerț. De șapte ani e șefă de unitate. Nu am ocolit intenționat cifrele. Ele semnifică. în cazul de față, o experiență bogată închisă între limite de vîrstă destul de reduse : 28 de ani.— Se poate vorbi de specializare, în munca aceasta ?— Sigur că da. Specificul clientelei, marfa pe care o desfacem, toate acestea implică necesitatea unei specializări. Cînd am venit, acum șapte ani, din- tr-un magazin unde vindeam discuri, mi s-a părut că n-am să reușesc niciodată să mă o- bișnuiesc aici. După mai puțin de un an indicam cu exactitate măsurile, la simpla vedere a clientului.Nimic spectaculos la prima vedere în munca acestei vînză- toare de cămăși.
OVIDIU PĂUN SOFIA SCORȚARU

(Continuare în pag. a Il-a) (Continuare în pag. a IV-a)
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Conștiința 
politică a 

intelectualului
de EMIL MÂNU

De cîte ori am reflectat la aceastâ problemă veche de cînd lumea, dar mereu modernă (grecii îi plasau pe poeți în Agora iar Platon punea pe filozofi să conducă cetatea) mi-am amintit de G. Călinescu. Era prin 1945; profesorul trebuia să vorbească la Ateneul Român, în cadrul unui ciclu de conferințe, despre Presa democratică. Noi, studenții, eram în primele rînduri. Am spus „trebuia să vorbească" pentru că n-a ținut o conferință în temă, justifieîndu-se că presa prin natura ei trebuie să fie democratică, nu poate fi concepută în afara problemelor sociale si politice, „turnul de. fildeș" ai presei și literaturii fiind societatea. Or, scriitorul, intelectual în penere, nu se poate abstrage de la problematica politică trăind în ea. Opera literară si artistică este, în acest context de idei, o creație cu raportări în exterior. cu referiri obligatorii la social și cu luarea unei atitudini.Omul, ca ființă socială, devine de-a lungul timpului o ființă politică, ajungînd să fie răspunzător, față de conștiința sa și față de societate, pentru to* ce se întîmplă în jur. Sartre vorbea de o disponibilitate a angajării intelectualului modern arătînd în același timp că materialismul a devenit o dominantă a concepțiilor contemporane despre om. Dar nu numai el; toți aînditorii contemporani, fie pro, fie contra, nu mai pot evita această coordonată existențială a culturii moderne.Problema care se pune nu este excursul politic al creației intelectuale, mărturia prin simple expuneri de idei, ci implicitarea ideilor politice în însăși materia artistică. Arta nu este ideologie pentru că nu uzează în esența ei de idei în același fel ca filozofia ci de sunete, sentimente și culori, dar. ea poate și trebuie să reprezinte în mod adecvat ideologia socialistă. Faptele de artă și de cultură, în genere, trebuie judecate prin raportare la idealul socialist. Tot G. Călinescu ocupîndu-se de această problemă șî vorbind de criticul literar (sau criticul de artă) înțelegea conștiința politică legînd-o de factorul perspectivă istorică și enunțînd ideea că intelectualul, critic literar sau poet care a disprețuit perspectiva istorică va fi uitat cu desăvîrșire, cel dintîi pas al activității critice fiind determinarea contempo-
(Continuare în pag. a IV-a)
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Lucrări de artă dedicate

SEMICENTENARULUI
URMĂRIREA—un seria! TV 

inspirat din lupta comuniștilor
— Aici postul de. radio 

„Muntenia T*. Transmitem emi
siunea noastră zilnigă de Ia 
ora 18. Ascuitați-ne in fiecare 
zi la această oră precum și la 
orele 22. Aici postul de radio 
„Muntenia 1", buletinul de știri...

— Stop I Ovidiu mai aproape 
de microfon, Oană, tu fii mai 
puțin crispat și uită-te atent pe 
fereastră. Mai tragem o dublă. 
Atenție, motor.

— Aici postul de radio „Mun
tenia 1“. Transmitem...Ne aflăm intr-un vagon de marfă pe care ceferiștii de la Depoul Fetești îl plimbă de a- proape o oră. Se toarnă o secvență din prima serie a filmului pentru televiziune „Urmărirea" după un scenariu de Eugen Barbu, în regia lui Radu Gabrea.în aceeași zi, o altă secvență, cea mai palpitantă, a primului episod, este filmată la turnanta depoului. Este vorba de momentul în care vagonul de marfă, transformat in studio radiofonic al postului de radio ilegal „Muntenia 1“ al P.C.R. esțg depistat cu aparatele go- niometrice de către siguranță și gestapou, decuplat și adus in depou.

Ștefan Mihăilescu Brăila, în rolul agentului Ciripoi striga tare :
— Predați-vă în liniște, sînteți, 

incercuiți. Predați-vă în liniște, 
sinteți incercuiți.De vagonul pe care-1 învirtește turnanta se apropie cu armele în mîini aceeași agenți ai gestapoului și siguranței. Se apropie de vagon, deschid ușile și... Nu spun mai departe ce se în- tîmplă pentru că a divulga a- cest sfîrșit de secvență înseamnă a răpi viitorilor telespectatori unul din palpitantele momente ale serialului. Secvența se toarnă în vreo șașe- șapte variante. Operatorul Dinu Tănase filmează cu aparatul în mină, cînd din interiorul vagonului, surprinzind imaginea prințr-o fereastră zăbrelită, cînd de afară, de pe acoperișul depoului.Cum ziua de lucru mai poate fi continuată, afară este încă lumină, o lumină cețoasă pe care aburii locomotivelor o fac aproape ireală, regizorul Radu Gabrea profită și toarnă încă o secvență. La Fetești există un cimitir de locomotive, zeci de locomoth e scoase din uz care

Zece premiere 
în luna aprilie

Aristide Moldovan
directorul Studioului „Alex, Sabia"Studioul nostru întîmpină marea sărbătoare, semicentenarul P.C.R.. realizînd zece filme documentare. Este vorba, în primul rînd, de două filme de montaj : „EVOCĂRI" în regia lui Virgil Calotescp, după un scenariu de Radu Bădilă și „ROMÂNII TN REZISTENȚA ANTIFASCISTĂ EUROPEANA", regia Pompi- liu Gîlmeanu, scenariu Aurora Roșea.„EVOCĂRI" pentru care au fost deja selecționate materiale din arhiva națională de filme se află acuma la stadiul turnării unor secvențe — interviu cu vechi militanți ai partidului, luptători din anii ilegalității, iar pentru filmul dedicat activității comuniștilor români în lupta antifascistă. regizorul Pompiliu Gîlmeanu este plecat la Paris pentru a alege materiale din filmoteca franceză privind participarea unor combatanți români la rezistența antifascistă din Franța : Iosif Clisei, Olga Ban- cic, Andrei Dragoș Sas, Alexandru Lazăr și alții.Chiar astăzi a fost terminat: „TREPTE" filmul regizorului Oetav Ioniță dedicat dezvoltării satului românesc în anii socialismului, primul film din- tr-o serie de documentare închinate României contempora

MIHAl VITEAZUL rulează la 
Patria (orele 10‘. 16; 20).

ÎNCEPUTUL ; rulează la Cen
tral (orei 9.15 ; 11.30 ; 13,45 ; 16 ; 
18.15 : 20.30)

MEXIC ’70 : rulează la Festival 
(orele 9 ; 11.15 ; 13.30 ; 16 ; 18.30 ; 
20.45)

TRANDAFIRI ROȘII PENTRU 
ANGELICA ; rulează la Luceafă
rul (orele 8.45 î 11.15 , 13.45 : 16.35 ; 
18.45 ; 21.15) ; București (orele 
8 ; 10 ; 12.15 ; 14.30 : 16.45 ; 19 î
21.15)

ROMEO Șl JULIET A : rulează 
la Sala Palatului (orele 17), Capi

se înșiră pe kilometri de cale ferată...
— Este un decor fantastic pe 

care este păcat să nu-l exploa
tezi, Din această cauză voi în
cerca. împreună cu operatorul 
să filmez cit mai mult, să 
„scot" tot ce se poate „scoate" 
din acest peisaj de nerealizat 
pe platou...Din nou se aude „motor !“, secvență după secvență e filmată de data aceasta dintr-un vagonet în care se află instalat operatorul Dinu Tănase. Odată nu e aburul de la o locomotivă prea aproape de locul in care se desfășoară acțiunea, altădată aburul acoperă obiectivul aparatului de filmat...

— Stop. încă o dată.

LA MASA DE MONTAJ
CU REGIZORUL RADU GABREADupă două zile, cu Radu Gabrea și monteza filmului său, Rada Călin, într-una din sălile de proiecție ale televiziunii.Dialogul este plin de mistere pentru necunoscători '■

— Taie planul 263 A... păstrea
ză 263 C. Scoate dubla asta... De 
aici rămîne numai prim-planul 
acela cu ceferistul...O muncă istovitoare care poate plictisi dar care în fapt este cea mai importantă în realizarea filmului.Tntr-o pauză Radu Gabrea îmi mărturisește :

— Am filmat la Fetești în nu
mai șase zile aproape tot episo
dul întii al serialului. Toată e- 
ehipa de filmare ne-am bucurat 
de sprijinul întregului colectiv 
de muncitori al depoului care 
ne-au ajutat cu o abnegație pe 
care vrem s-o răsplătim prin 
calitatea filmului nostru. Am 
inceput acest serial.- „Urmări
rea", la 15 ianuarie și vrem ca 
el să fie gata, să fie prezentat 
publicului în săptâmina in care 
vom aniversa cei 50 de ani de 
la înființarea P.C.R.. în primele 
zile ale lumi mai Acest serial 
inspirat din lupta în ilegalitate 
a partidului va avea șapte epi
soade care vor purta următoa
rele titluri : „Cursa de șoareci". 
„Pomana porcului". „Pureci pe 
cocean", „Haine vechie, „Bume
rang", ..Unchiul George", și ulti
mul „Un joc de păpuși" Să nu 
surprindă aceste titluri întrucit 
„Urmărirea" va fi un serial de 
aventuri.— De fapt acest al treilea film 

ne. Celelalte filme vor avea ca subiect : „Chipul patriei in anii cincinalului 1960—1970" — „ANI ELECTRONICI" în regia lui Eugen Popiță după un scenariu de Gheorghe Radu Chirovici; cetățile de foc ale industriei noastre grele, în două filme după scenarii de Mihail Stoian și regizate de Alexandru Boiangiu — „HUNEDOARA" și „GALAȚI" ; eroii marilor șantiere într-un film cu același titlu regizat de Felicia Cernăianu; impetuoasa dezvoltare urbanistică din anii cincinalului — „DRUMURI PARALELE".Regizorul Mire! Ilieșu va urmări destinul unor eroi din filmele realizate de el în ultimele două decenii, „reîntîl- nindu-se“ cu ei în documenta- rul-anchetă „ÎNTÎLNIRE CU EROII FILMELOR MELE".Secția de știință popularizată a studioului va fi prezentă cu filmul lui Zoltan Terner „ȘCOALA ROMÂNEASCA DE MATEMATICA".Toate aceste filme vor fi prezentate publicului în a doua jumătate a lunii aprilie. Este angajamentul de onoare al studioului „Alexandru Sa- hia" pe care ni-1 vom îndeplini întocmai.

tol (orele 8,45 . 11,45; 14,45; 18; 21), 
Favorit (orele 10; 13; 16,30; 19,30).

B.D. INTRA IN ACȚIUNE ; 
rulează la Lumina (orele 8.45 ; 
11,15, 13.30; 16; 18,30. 21), Munca 
(orele 15.30 ; 18 ; 20.15)

CLANUL SICILIENILOR : ru
lează la Sala Palatului (orele 
17; 20,15), Feroviar (orele 8,30; 11;
13.30 ; 16 ; 18.30 ; 21) . Excelsior 
(orele 9 ; 11.15 : 13.45 ; 16 ; 18.30 ; 
21) ; Melodia (orele 8.30 ; 11 ;
13.30 ; 16 ; 18.30 ; 21) ; Gloria
(orele 9.30 ; 12 ; 14.30 : 17 ; 19.30)

CÎNTECELE MARII : rulează la 
Volga (orele 9.30 ; 11.30 ; 13.30 ;
15.30 ; 18 : 20.15) : Aurora (orele
9 ; 11.15 ; 13.30 15.45 ; 18 ; 20.15) ;
înfrățirea (orele 15.30 : 17.45 ; 20)

INCINERATORUL : rulează la 
Viitorul (orele 16 ; 18 ; 20)

TRIPLA VERIFICARE : rulea
ză la Lira (orele 15.30 ; 18 ; 20.15) ; 

al dumitale înseamnă într-un 
fel tot un debut. „Prea mic 
pentru un război atit de marc" 
a fost un film artistic, „Amintiri 
bucureștenc", un film de mon
taj, iar „Urmărirea" un serial 
de televiziune. Trei filme, trei 
genuri deosebite.

— De fapt am mai debutat și 
cu un film de protecția muncii. 
Era lucrarea mea de diplomă și 
se numea „Suspecții". Pot să 
spun că ai est lucru, realizarea 
a patru filme de structuri de
osebite, mi-a fost folositor la 
începutul carierei mele de ci
neast. In mod special pot spiine 
că am ajuns să am acea expe
riență necesară regizorilor în 
alcătuirea echipei de filmare 
de-abia acum, la al patrulea film. 
Operatorul Dinu Tănase. cel cu 
care am lucrat și pînă acum și 
care mi se pare a fi unul din
tre cei mai buni pe care-i are 
cinematografia noastră, reali-

La masa de montai
zează acum o adevărată perfor
manță in ceea ce privește rit
mul de lucru și calitatea imagi
nii. Mă completez fericit cu cl 
și găsim împreună întotdeauna 
cele mai bune soluții în reali
zarea unei secvențe sau alta In 
ceea ce privește actorii am a- 
pclat in afara renumiților inter
pret George Constantin, Toma 
Caragiu, Ștefan Mihăilescu 
Brăila, Nicolae Teică, Marga 
Barbu și la tinerii : Ovidiu 
Schumacher, Vladimir Găitan, 
George Mihăiță. Vedeta filmu
lui va fi o neprofesionistă pe 
care iubitorii noștri de muzică o 
cunosc din spectacolele formației 
feminine de ghitare „Venus". 
Este vorba de Liane Birenberg. 
Cred că am descoperit o actriță 
formidabilă. Filmul o va dove
di. Dintre neprofesioniști mai 
apar in film în roluri cheie 
cascadorii Fistcr Paul, Czech 
Szabo, precum și doi muncitori 
de Ia Fetești. Oană Nicolae și 
Geavlețe Ion și un tînăr munci
tor bucurestean, de. la Fabrica 
de confecții București, Adrian 
Panaițescu,

In afară de taptul că acest 
film va trebui terminat la timp, 
urmăresc împreună cu toată e- 
chipa să demonstrez că și noi 
putem realiza seriale de televi
ziune care să se bucure de aten
ția marelui oublic. Am un see-' 
nariu bun după care lucrez și 
orice .greșeală" nu-mi apar
ține decît mic. Vreau să spun 
că de echipa noastră de filmare 
depinde ca „Urmărirea" să de- 

(Urmare din pag. I)dintre aceste localități deservirea turiștilor la capitolul „informare" este bine sau a- proape bine organizată, că exista preocupări susținute din partea forurilor locale pentru popularizarea și, mai ales, pentru buna întreținere a obiectivelor turistice propriiîn Brașov, spre exemplu, călătorul care descinde in gara principală se poate informa operativ asupra amplasamentului celor mai importante obiective turistice, și a căilor de acces către acestea, apăsînd pe unul din butoanele panoului electric ce reprezintă schematic harta o- rașului. La agenția turistică, la .agenția B.T.T,. la hotelurile din oraș pot fi găsite pliante — întocmite în două-trei limbi străine — prin care, de asemenea, amatorul de drumeție este informat despre a- celeași obiective, despre însemnătatea acestora, despre datele lor principale. Aceeași situație — mai puțin harta — am intîlnit-o la Sibiu, Timișoara, Craiova, Constanța mai ales — bogat aprovizionate cu pliante abundînd în informații utile. La Craiova, bunăoară, există un pliant special

Arta (orele 9,30—15.30 în continua
re ; 18; 20,15).

BĂIEȚI BUNI, BĂIEȚI RAI ru
lează la Victoria (orele 9 ; 11.15 ;
13.30 ; 16 ; 18.30 ; 20.45) ; Tomis 
(orele 9 ; 11.15 ; 13.30 ; 16 ; 18.15 ; 
20.30) ; Flamura (orele 9 ; 11.15 ;
13.30 ; 16 ; 18.15 ; 20.30).

UN ITALIAN IN AMERICA : 
rulează lă Grivița (orele 9.30 ;
11.30 ; 13.30 ; 16 : 18.15 ; 20.30) ;
Modern (orele 9 ; 11.15 ; 13.30 ;
16 ; 18.15 ; 20.30) STRADA LĂTU
RALNICĂ : rulează la Buzești 
(orele 15.30 ; 18 ; 20.15)

lează la Bucegi (orele 16 ; 18.15 ;
20.30) ; Giulești (orele 15.30 ; 18 ; 
20.30)

ÎNGERII NEGRI rulează la
Dacia (orele 8.30 -- 20.30 în con-
tinuare) ; Miorița (orele 10 ; 13 :
16 ; 19).

CINCI PENTRU INFERN : ru-

vină un film foarte bun. Pen
tru aceasta ar niai trebui să a- 
mințesc și pe scenograful Vasile 
Kotaru, inginerul de sunet Vin- 
tilă Arabalu, care lucrează în 
„priză directă", asta înseamnă 
că filmul nostru este sincroni
zat direct pe platou, lucru care 
duce și la o economic de timp ți 
la una de bani. Pînă acum am 
turnat trei serii și jumătate, ur- 
mînd ca celelate să fie realizate 
în această lună pentru ca trea
ba cea mai grea, montajul, să 
fie făcut în a doua jumătate a 
lunii aprilie. De-abia aștept, 
„premiera de gală" a filmului 
meu, premieră care va avea loc 
în fața a milioane de spectatori.

EUGEN BARBU 
DESPRE EROII „URMĂRIRII"Scriitorul Eugen Barbu, scenaristul serialului „Urmărirea" ne declară despre personajele sale :

„Eroii mei sînt uteciști care au activat în ilegalitate într-o echipă care la îndemnul partidului a organizat postul de radio clandestin România liberă In serial, păstrîndu-mi drepturile ficțiunii artistice, acest post de radio se va numi Muntenia I și Muntenia II, iar transmisiunile, acțiuni pline de risc ale tinerilor, se vor face dintr-un vagon care va circula din motive conspirative, pe ruta București- Plojești. M-a interesat foarte mult această temă, în special lupta uteciștilor întrucit, în a- fara. cărții lui Al, Siperco „N-a. fost în zadar", nu avem în literatura și cinematografia noastră, iarăși cu excepție în ceea ce privește filmul, ..Duminică la ora 6“, subiecte pe această temă generoasă.Am păstrat din filmul „Procesul alb", făcut după romanul „Șoseaua Nordului", trei personaje : Mizdrache, Ciripoi și Teică, agenți ai siguranței an- tonesciene, personaje care vor fi interpretate, tot ca în amintitul film, de Toma Caragiu și Aristide Teică. Unul singur, Ciripoi, va fi interpretat de Mihăilescu BrăilaCum am văzut o parte din materialele filmate pînă acum, pot să afirm că sînt mulțițmit de ceea ce realizează tînărul Radu Gabrea în care am avut de fapt, de la bun început, o mare încredere".
TUDOR STANESCU

dedjcat monumentelor istorice din „capitala băniei" ; la Constanța, de asemenea. în centrul orașului a fost rezervat un perete întreg pentru popularizarea monumentelor și a zonelor arheologice dobrogene.Mai puțin (sau chiar deloc) sînț popularizate monumentele istorice din Suceava și
Cum popularizați 

obiectivele turistice locale?Piatra Neamț. La Suceava, de pildă, oraș abundînd în vestigii istorice, turistul nu poate găsi nici un pliant în care să fie indicate amplasamentul și principalele date ale mănăstirilor din secolele XV, XVI sau XVII, nici ceva care, să-1 lămurească cum se ajunge la cetatea de scaun și ce poate vedea acolo.Cu o simplă schemă, și a- ceea conținînd date inexacte, plasată anonim la intrarea în hotelul din centrul orașului, edilii localnici nu se pot lăuda că și-au făcut întriitotiil datoria in privința popularizării propriei reședințe. A-
GENOVEVA DE BRABANT . 

rulează la Unirea (orele 14.45 ; 
16,30; 18,30; 20,30), Drumul Sării 
(orele 14.45; 16.30; 18.30; 20,30).

ULTIMUL SAMURAI : rulează 
la Floreasca (orele 15.30 ; 18 ;
20.30)

CRIMA ȘI PEDEAPSA : rulează 
la Moșilor (orele 15; 19).

POMUL DE CRĂCIUN : rulea
ză la Flacăra (orele 15.30 ; 18 ;
20.15)

ORA SCORPIONULUI : rulea
ză la Vitan (orele 15.30 ; 18 : 20.30)

100 DE CARABINE . rulează la 
Rahova (orele 15,30; 18; 20,30)

SOARELE ALB AL PUSTIULUI: 
rulează la Progresul (orele 15,Sft; 
18 : 20)

CĂLUGĂRIȚĂ DIN MONZA : 
rulează Ia Pacea (orele 15,30; 18; 
17.45 . 20)

BĂTĂLIA PENTRU ALGER : 
rulează la Pacea (orele 15,30; 18;
20.15) .

FABIO MAGICIANUL rulea
ză la Timpuri Noi (orele 9.30 —
17.30 în continuare) ; Program de 
filme documentare (orele 19.30 — 
21)

SUB SEMNUL LUI MONTE

PRIMIRE LA TOVARĂȘUL 
ION GHEORGHE MAURERPreședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a primit joi la a- miază, în vizită protocolară de prezentare, pe Per Otto Raths- man, noul ambasador ex-In cursul dimineții de joi, au început, convorbirile între Iosif Banc, ministrul agriculturii, industriei alimentare, silviculturii și apelor, și Georg Ewald, ministru — președin-

CONCURSUL Șl FESTIVALUL INTERNAȚIONAL

MUZICĂ UȘOARĂDupâ a treia seară, la Brașov:
N-AVEȚI UN 

CERB ÎN PLUS?
Cu ROMEO VANICA în fața televizorului din redacție

— Încă nu-mi explic de ce, 
dar seara aceasta a treia m-a 
„prins" mai pufin, incit aș prefe
ra să inversăm rolurile. Ce te-ai 
face dacă ar trebui să începi 
cu o întrebare în locul meu ?

— Aș începe cu întrebarea pe 
care te-am rugat să nu mi-o pui 
in serile trecute: ce concurent 
ți s-a părut să se fi apropiat mai 
mult de poleitele coarne ale cer
bilor ?

— In primul moment, drept 
să-ți spun, mai mulți, aproape 
toți cei nouă. Dar acum, după 
ce i-am ascultat pe toți n-aș mai 
fi sigur decît de vreo două-trei 
cîntărețe : portugheza Maria Va- 
lejo, in primul rînd, englezoaica 
Kiki Dee și finlandeza Leia La
cen. Sperînd că ne-am intilnit în 
păreri, ai putea face departajări 
și între cele trei ?

— Da, cu condiția să includem 
in acest pluton și pe românca 
Ruxandra Ghiață.

— într-adecăr, poate sta lingă 
celelate. Pentru mine, care în astă 
seară am căzut-o pentru prima 
oară, Ruxandra Ghiață a fost 
o foarte plăcută surpriză: chiar 
dacă din punct de vedere muzi
cal mai suportă discuții, prezen
ța ei în concurs m-a impresionat 
prin ambiția repertoriului, prin 
seriozitatea cu care șl-a gîndit si 
lucrat interpretările șl, nu în ul
timul rînd, prin posibilitățile ge
neroase ale glasului ei bine tim
brat. Și totuși...

— Nici un „totuși" ! Poate sta 
foarte bine alături de Kiki Dee și 
Leia Laven, răgușeala de la în
ceputul primului eîntec neputînd 
să-i diminueze valoarea calități
lor sale vocale.— Și totuși...

cestui aspect i se adaugă cel al neglijenței în întreținerea unora din obiectivele turistice. Muzeul județean, însuși, secția sa de artă plasată în- tr-un corp aparte, sînt „onorate" doar cu niște tăblițe a- nodine, care te informează în clipa cînd pătrunzi pe poartă, deci, cînd nu mai e nevoie.

O situație similară am în- tîlnit la Piatra Neamț, unde o singură inscripție și o aproximativă hartă — șterse de ploi, fixate pe zidul vechiului turn al lui Ștefan cel Mare, indică, în oraș, existența a nu mai puțin de 20 de monumente de artă, istorice, memoriale și arhitectonice.E mult prea puțin...După cum, deși în celelalte orașe la care ne-am referit se face mai multă popularizare obiectivelor turistice, aceasta nu poate fi considerată întrutotul satisfăcătoare.Ne gîndim că ar putea fi
CRISTO : rulează la Crîngași 
(orele 16; 18; 20).

PATRICIA Șl MUZICA : rulează 
la Cosmos (orele 15,30; 18; 20,15).

KING KONG EVADEAZĂ : ru
lează la Laromet (orele 15.30 :
17.30 :19.30)

COCOȘATUL : rulează la Ci
nemateca Union (orele 8,45; 10.30;
12,30; 14,30), O.K. NERONE (ore
le 16.30; 18,45). BĂTĂLIA PEN
TRU UCRAINA (orele 21).

VINERI, 5 MARTIE 1971
Opera Român® : TRUBADURUL 

— ora 19,30 ; Teatrul de Operetă : 
MY FAIR LADY — ora 19,30 ; Tea
trul Național „I. L. Caragiale" 
(Sala Comedia) : FANNY — ora 
20 ; (Sala Studio) : TRAVESTI — 
ora 20 ; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (Schitu Măgureanu) : 
PLAY STRIMDBERG — ora 20 J 

traordinar și plenipotențiar al Suediei la București.La primire, desfășurată într-o atmosferă cordială, a participat Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe.tele Consiliului producției a- gricole și economiei bunurilor alimentare al R.D. Germane.(Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă tovărășească, de deplină înțelegere.

— Știu : te gîndești la compa
trioata Amaliei Rodriguez.

— Păi vezi ? !
— Sîntem intr-adevăr de acord 

amindoi că Maria Valejo a creat 
momentul cel mai înalt al serii, 
deși s-a dovedit din nou că pe 
concurența străini interpretarea 
în limba română îi face simpa
tici publicului, dar totodată îi și 
expune riscului de a pierde din 
autenticitatea interpretării. Dar 
în a doua piesă, o tehnică bine 
însușită i-a dat posibilitatea să 
strălucească în inflexiunile atit de 
frumoase și atit de specifice cîn- 
tecului portțighez.

— Kiki Dee și Leia Laven 
merită mai mult decît citarea nu
melui. nu-i așa ?

— Da, sigur că da. Beneficiind 
amîndouă de voci foarte hune, 
ele s-au putut concentra asupra 
interpretărilor. Englezoaica ne-a 
oferit una din cele mai valoroase 
versiuni străine ale unei piese ro
mânești, iar finlandeza a găsit o 
formulă remarcabilă pentru o cu, 
noscută piesă din repertoriul for
mației „ Beatles".

— Am discutat pînă acum 
doar despre concurente. Ti s-a 
părut că în seara aceasta băieții 
n-au mai fost în prima linie ?

— Irlandezul Difkie Rock a 
debutat derutant cu o piesă că
reia nu i-a înțeles valențele, eta- 
lîndu-și adevăratele și pregnan
tele calități ale vocii sale grave 
și penetrante abia în a doua 
melodie. Cît despre John 
Hoi/land, tocmai piesa româ
nească. ..

— De nerecunoscut în versiu
nea sa !

— Mă rog, tocmai piesa româ

extinsă experiența Brașovului — plasarea chiar în gările o- rașelor a unor panouri electrice schematice cu informații pentru turiști. în centrele municipiilor cu profil turistic s-ar putea plasa panouri cu hărți schematice avînd același conținut ; de ce. bunăoară, nu s-ar putea proceda cum au procedat constănțenii, indicînd pe un perete întreg obiectivele arheologice (așa cum se sacrifică atîta spațiu afișabil pentru celelalte categorii de reclamă, nu întotdeauna la fel de necesară cum e reclama turistică ?).Și de ce, în sfîrșit. agen ■ țiile turistice locale, cu sprijinul consiliilor municipale, al organizațiilor U.T.C., aJ elevilor, nu ar putea iniția o campanie de amplasare a unor hărți schematice în locurile cele mai frecventate, a unor indicatoare pe bază de sim- boluri-desene pe principalele căi de acces ? Sînt numai cîteva propuneri desprinse, i între altele, din discuțiile cu mai rmilți cetățeni din orașele vizitate, unii dintre ei prea puțin informați, la rîndul lor. despre obiectivele turistice locale și incapabili să dea relații în acest sens. Ceea ce ni se pare un argument în plus pentru propunerile noastre.
Teatrul Mic : DEZERTORUL —
ora 20; Teatrul ,.C. Tănase'' (Sala 
Savoy): LA GRĂDINA CĂRĂBUȘ
— ora 19,30; (Calea Victoriei) : 
SONATUL LUNII - ora 19.30; 
Teatrul „C. I. Nottara’' (Sala Stu
dio) : CIND LUNA E ALBASTRĂ
— ora 20; Teatrul Giulești : 
CURSA DE ȘOARECI - ora 19,30; 
Teatrul „Țăndărică" (Calea Vic
toriei) : GULIVER ÎN TARA PĂ
PUȘILOR — ora 17; (Str. Aca
demiei) : BANDIȚII DIN KAR- 
DEMOMME — ora 17 ; Teatrul 
„Ion Vasilescu" : FLOARE DE 
CACTUS — ora 19,30; Circul de 
Stat ; INTERNATIONAL ’71 — 
ora 19,30.
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• 10,00—11,30 Emisiuni-lecții

Plecarea tovarășului 
Eduardo Gallegos 

ManceraJoi dimineața, a părăsit Capitala tovarășul Eduardo Gallegos Mâncera. membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. din Venezuela, care a făcut o vizită în țara noastră.La plecare, pe aeroportul Otopeni, oaspetele Venezuelan a fost salutat de tovarășii Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Ghijzela Vass. șef de secție la C.C. al P.C.R.La 4 martie, Corneliu Mă- nescu, ministru! afacerilor externe, a primit delegația Ministerului Afacerilor Externe al Olandei, condusă de ambasadorul Maurits Felix Vige- veno.

nească ni l-a revelat ca un cintă- 
reț cu mari posibilități în belcan- 
to și în jazz deopotrivă. Observ 
însă că mi-ai furat conducerea 
ostilităților; acum întreb eu : ce 
impresie ți-au lăsat Koncz 
Zsuzsa, Chris Eklund și Saska 
Petkovska ?

— Fuptul că nu le-ani adus în 
discuție pînă acum e prin el în
suși semnificativ. Iți propun însă 
o distincție și aici: deși încă nu 
știe să-și valorifice vocea, Sașka 
Petkovska mi s-a părut totuși 
mai bine dotată și cu perspective 
mai certe in muzica ușoară.

— E într-adevăr păcat că vo
cea concurentei iugoslave n-a fost 
dublată de tehnică. S-ar putea ca 
Koncz Szuzsa să prezinte un caz 
similar, dar cred că nici reper
toriul nu și l-a ales cu suficientă 
atenție.

— Și astfel am ajuns tâ‘’tâih- 
tilnirea cu Enrico Macias...

— ...Care ne-a oferit de astă- 
dată surpriza unui spectacol, în 
locul obișnuitului recital. One- 
man-show-ul său >n-a impresionat 
întîi prin discreția cu care a îm
binat piese de mare popularitate 
cu altele noi, de o factură inedită 
pentru repertoriul cu care ne 
obișnuise. Un lucru rar intilnit pe 
scenele noastre este și importan
ța pe care Macias a arătat-o per
cuției. Dar momentul cel mai 
elevat mi s-a părut micro-recita- 
lul său în calitate de chitarist 
virtuos cu „Asturias" de Al- 
henitz.

Convorbire consemnată de 
COSTIN BUZDUGAN

Campionatele naționale de volei și baschetCONSTANȚA (prin telefon da la trimisul nostru Viorel Raba).Prima secvență a ultimului „serial" feminin găzduit la Sala Sporturilor, ne-a furnizat și principalele răspunsuri pe car le așteptăm de la ediția 1970/ 1971 a campionatului : adică stabilirea definitivă a campioanei (citiți Penicilina Iași) și a celor două echipe retrogradate („U“ Craiova și „U“ Cluj). Cele, trei echipe, s-au instalat definitiv pe respectivele poziții ale clasamentului și, indiferent de rezultatele din următoarele trei etape, nimic — nici măcar teoretic — nu se mai putea schimba. Dinamo a trecut chiar mai jșor decît o arată scorul, de „U“ Cluj : 3—0 (la 4. 7, 4) intr-un meci fără istoric cu re-
HOCHEISTII — 

O NOUA VICTORIE

• ASEARĂ la Tilburg în ca
drul campionatului mondial de 
hochei pe gheață (grupa C) s-au 
intilnit echipele României și O- 
landei. Hocheiștii români au re
purtat victoria cu scorul de 
10—2.

pentru lucrătorii din agricultură
• 17,00 Deschiderea emisiunii. Te- 
leșcoală. Matematică — cl. a VIII-a: 
Ecuații de gradul I. Fizică — cl. 
a XH-a: Interferența și difracția
• 17,50 Un „Cămin"... cu și despre 
femei • 18.20 Dinamica societății 
românești. Tineretul și contem
poraneitatea « 18.45 România '71 
Azi — județul Vrancea e 19,20 
1001 de seri • 19,30 Telejur
nalul de seară • 20,00 Concursul 
și festivalul internațional „Cerbul 
de aur" Brașov — România. Edi
ția a IV-a. Concurs : Ann Louise 
Hanson — Suedia, Olivia Molina 
— R.F.G., Slawa Pryzbylska — 
Polonia, John O’Hara — Scoția. 
Lili Castel — Belgia, Corina Chi- 
rlac — România, Jerry Rix — O- 
landa, Lorena Midi — Italia « 
20,50 Reportaj TV. „Guașă" • 
21,10 Partea a II-a a Concursului 
și festivalului internațional „Cer
bul de aur". Recital Massiel. Re
cital Sergio Endrigo • 22,35 Tele
jurnalul de noapte ■ 23,00 închi
derea emisiunii.

Sub egida Academiei de Științe Sociale și Politice a Republicii Socialiste România și a Institutului de studii istorice și social-politice de pe lingă C.C. al P.C.R., joi au început în Capitală lucrările Sesiunii științifice privind a- naliza critică a fascismului în România.Cuvîntul de deschidere a fost rostit de I. Popescu-Pu- țuri, director al Institutului Ja studii istorice și social-pol:t?- ce de pe lingă C.C. al P.C.R. care a arătat că această sesiune se înscrie pe linia preocupării celor două instituții de a organiza dezbateri despre u- nele momente importante din istoria mișcării revoluționare și democratice din țară noastră. Au fost apoi prezentate comunicările înscrise pe agenda primei zile.Lucrările sesiunii continuă.
Am reușit să o răpesc pentru 

cîteva minute intr-un colț al 
holului, pe vedeta iugoslavă 
Lola Jovanovicî. Spre norocul 
meu totul a mers bine in ca
drul recitalului său iar contac
tul cu publicul a fost, după pă
rerea sa, extraordinar. Lola 
Jovanovicî este și o sportivă 
pasionată (schiază, joacă te
nis și, se pare, înoată foar
te bine), iar cînd se află singură 
între patru pereți, dezleagă cu
vinte încrucișate. De altfel, de
butul său a fost cu iotul și cu 
totul bizar, spune ea. Făcea 
parte atunci din secția de șah a 
Asociației oamenilor de cultură 
și artă și fredona în timp ce 
juca, pentru a-și enerva adver
sarii. Spectatorii de la un con
curs desfășurat in luna decem
brie, au invitat-o să vină să 
cîpte la revelion. Așa a primit 
Lola Jovanovicî primul său „an
gajament". Cîntecul cu rezonanțe 
folclorice românești pe care 
l-a interpretat pe scena Festi
valului s-a intitulat „Frumoasa 
xalahă", și intrat in repertoriul 
mulțor cintăreți iugoslavi, po-

CULISE
vestește istoria unui sîrb din Șu- 
madia, îndrăgostit pină peste 
urechi de o frumoasă valahă de 
lingă Dunăre.

Vă anunțasem în articolul de 
ieri că vă vom dezvălui citeva 
dintre amănuntele legate de ca
riera cunoscutului impresar 
francez Vie Talar. Vic are 34 de 
ani și a debutat in această me
serie deosebit de riscantă și 
pretențioasă, acum 10 ani. In
tr-o bună zi la Paris, l-a intilnit 
pe Macias, pe atunci un necu
noscut ce cinta in cabaretul 
„Moulin Rouge", „Impresionat 
de talentul Ini Macias, am 
propus casei Patlie-Marconi să 
editeze îptr-un tiraj de 2 000 
de exemplare perilrii tnagăzinul 
meu un disc conținînd cîn
tecul „Mi-am părăsit țara". 
Vărul lui Vie, Edd.v Marouani, 
a ascultat înregistrările și nu a 
fost totuși convins. Atunci Talar 
a hotărit să riște totul : și-a 
vîndut magazinul pentru a se 
consacra lui Enrico Macias. A- 
vea atunci, e explicabil, doar 26 
de ani... Ce s-a întimpiat pe 
urmă, se știe : Macias e astăzi 
o mare vedetă, iar Vie Talar se 
ocupă în prezent în paralel de 
cariera lui Alain Barierrc, Frida 
Boccara si Michel Sardou. O 
surpriză plăcută i-a fost făcută 
lui Macias de studentul ieșean 
Dorin Cernei, care l-a întîmpi- 
nat la sosirea la hotel imitin- 
du-1 perfect cu unul din cinte- 
cele sale, Macias a rămas uluit 
și l-a îmbrățișat.

OCTAVIAN URSULESCU

zultate ușor de anticipat. Nu că studentele n-ar mai fi încercat să realizeze chiar imposibilul, insă nici minuni nu se mai puteau intîmpla. Partida Penicilina — .,U“ Craiova a însemnat din multe puncte de vedere, o reeditare a situației precedente : 3—0 (la 1. 0. 10).Disputa Ceahlăul — Medicina, scor 3—2 (la — 8, 5, 8, — 7, 12), aparent doar un meci fără .•omplicații, a însemnat o surpriză. Am fi fost tentați să mizăm pe succesul studentelor, prinse in calculul legat de I.E.F.S. si Farul pentru ierarhizarea plutonului secund. Dar nu s-a întimplaț așa. pentru că spectrul locului 11 le-3 in- spăimîntat atit de rău pe jucătoarele de la Ceahlăul, incit, acestea au aruncat in luptă toate resursele
★CLUJ (prin telefon de la trimisul nostru Ovidiu Păun).Meciurile din turneul clujean, al cincilea din cadrul actualului campionat masculin, se dispută sub semnul luptei dîrze pentru evitarea retrogradării la care participă 3 formații aflate in coada clasamentului: Politehnica Brașov, Politehnica Cluj si Farul Constanța Toate aceste' echipe manifestă o revenire de formă, atit în sensul calității jocului, cit și sub acela al combativității. Ieri, Farul a cedat greu în fața Rapidului (74—79) după un meci în care numai Czell a dus greul atacului în echipa feroviară. Ceea ce n-au izbutit „marinarii" au reușit celelalte două codașe care au furnizat veritabile surprize cîșțigînd destul de comod meciurile cu echipe mult mai bine cotate. Politehnica Brașov a dispus cu 82—68 de I.E.F.S., iar Politehnica Cluj a întrecut net pe omonima sa din Galați : 7o—56 Politehnica București a învins pentru a treia oară in acest' campionat. pe 1.C.H.F : 85—67, iar Popa (21 puncte) cel mai eficace dintre studenți. și-a consolidat poziția de coșgeter.în ultimii® derbyuri de ieri — „U.“ Cluj — „U.“ Timișoara 73—61 și Steaua — Dinamo 66—74.
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prinau adus .industriale exterioare

(Urmare clin pag. I-a) măsuri a determinat o accentuată deplasare a forțelor materiale și de muncă spre județe, creșterea rolului și atribuțiilor organelor locale județene, municipale și orășenești și, ca urmare, intensificarea activității orientate spre dezvoltarea multilaterală și sistematizarea orașelor, spre înflorirea economică și socială a tuturor localităților urbane. De asemenea, s-a început, a- flîndu-se în plin proces de desfășurare, acțiunea de sistematizare a satelor.Tot ce s-a construit în a- cești ani, toate edificiile, atît cele cu caracter economic cit și cele social-culturale au fost create pe baza celor mai moderne cuceriri ale științei arhitectonice. ale tehnicii de construcție. Ele posedă un grad înalt de dotare și de confort, oferă condiții superioare de muncă și de viață, înscriin- du-se cu cinste alături de tot ceea ce se realizează mai valoros pe acest tărîm în țările avansate ale lumii. Toate aceste creații determină într-o măsură importantă — și în modul cel mai evident — ridicarea gradului de civilizație al vieții întregului nostru popor, generează înnoiri profunde nu numai în imaginea tot mai prosperă pe care o oferă astăzi România socialistă, dar și în ctivitatea economică, socială și culturală de fiecare zi a maselor largi de oameni ai muncii.Doresc să subliniez cu acest prilej că în tot ceea ce a înfăptuit poporul român în a- cești ani, în toate realizările cu care se mîndrește astăzi România socialistă, se află încorporată și gîndirea, fantezia și priceperea valorosului corp de arhitecți și proiectanți din țara noastră, care și-a pus întreaga putere de muncă în slujba înfloririi patriei, a bunăstării și fericirii celor ce muncesc. (Vii aplauze).Pentru toate rezultatele obținute, pentru activitatea rodnică desfășurată în ultimul cincinal, doresc să adresez cele mai calde felicitări arhitecți- lor și proiectanților, tuturor slujitorilor creației arhitecturale românești, care, munc^i^pr. .neobositgo contribuție de preț la progresul patriei, la edificarea României noi, la făurirea erei socialiste ! (Aplauze puternice).
Stimați tovarăși,Trecînd în revistă sucesele obținute, conferința pe țară a Uniunii Arhitecților are, totodată, datoria de a face o a- naliză critică, pătrunsă de spirit de răspundere, a activității desfășurate pînă acum, scoțînd în relief neajunsurile și tendințele care s-au manifestat și se mai manifestă în acest sector. Dezvăluirea și înlăturarea lipsurilor vor contribui la sporirea aportului arhitecților în activitatea generală a poporului nostru pentru construcția societății socialiste multilateral dezvoltate în România.Desigur, în decursul anilor, am avut de multe ori prilejul să analizăm și să dezbatem pe larg problemele majore ale arhitecturii românești ; unele proiecte, precum și unele construcții realizate pe baza pro- ir'.eior elaborate de arhitecți, „u fost supuse discuției publice, asupra lor și-au spus cu- vîntul oamenii muncii, apreciind ceea ce este valoros și cri- ticînd lucrurile neizbutite, concepțiile greșite, deficiențele. In cele ce urmează vreau să mă opresc asupra unor tendințe negative și asupra unor lipsuri .— pe bună dreptate semnalate critic de opinia publică — și care se mai fac simțite în activitatea arhitecților și proiectanților din țara noastră.Firește, este de înțeles aspirația arhitecților noștri de a aborda și concepe proiectele diferitelor construcții într-un spirit și într-o manieră cît mai modernă. Putem spune că în această direcție s-au realizat în țara noastră lucrări deosebit de valoroase. Atît cetățenii patriei cît și vizitatorii străini au apreciat și apreciază îndrăzneala, fantezia creatoare, spiritul novator demonstrat de arhitecții noștri în realizarea miilor de obiective industriale, a sutelor de mii de locuințe, de lăcașuri de cultură și sănătate înălțate pretutindeni. Totodată, nu putem să nu remarcăm faptul că, acționînd în această direcție, s-au neglijat adesea tradițiile bogate și valoroase ale arhitecturii românești. specificul nostru național. Or, noi considerăm că arhitectura modernă nu poate să nu țină seama și de tradițiile naționale, de ceea ce este caracteristic spiritului și sensibilității națiunii respective, de concepția despre frumos a fiecărui popor. După cum știți, avem tradiții culturale boga

te ; poporul nostru este profund iubitor de frumos.Doresc, de asemenea, să subliniez aici justețea acelor opinii critice exprimate de cetățeni care arată că la proiectarea. unor cartiere și mari ansambluri de locuințe nu a existat întotdeauna preocuparea pentru asigurarea unei ambianțe generale social-culturale cît mai corespunzătoare cerințelor noi de viață ale oamenilor muncii. S-a ignorat adesea crearea a ceea ce am putea numi centrul de gravitate al nucleului arhitectonic, centru construit din îmbinarea armonioasă a clădirilor destinate locuințelor. precum și a celor destinate activității comerciale, de . deservire și cu caracter cultural, a spațiilor afectate o- dihnei și recreației, activităților distractive și de altă natură.Există, de asemenea, critici îndreptățite în legătură cu activitatea de sistematizare desfășurată de arhitecții noștri. Cu toate că de multă vreme s-a atras atenția asupra necesității unei amplasări cît mai raționale a noilor construcții în orașe, se constată încă deficiențe în concepția de sistematizare. în cartiere noi. blocurile sînt dispersate uneori la întîmDlare. nu se mai încheagă în străzi si bulevarde precis conturate. într-o linie urbanistică clară. O asemenea sistematizare are. totodată, drept consecință risipa de teren. Procedeul de a păstra între blocuri mari suprafețe de teren nefolosite nu numai că afectează negativ imaginea arhitecturală a cartierului, a localității respective, dar reduce densitatea construcțiilor de locuințe, împiedică satisfacerea în cele mai bune condiții a nevoilor de spațiu locuibil în orașele respective.Am mai avut ocazia să mă refer și cu alte prilejuri la tendințele de gigantomanie manifestate în domeniul construcțiilor industriale; la „pasiunea" pentru edificii de dimensiuni și proporții nejustificate de cerințele funcționale reale, de necesitățile concrete ale activității producției. A existat și mai există încă tendința de a asigura clădirilor costisitoare. realizate prin folosirea unor materiale scumpe, greu de procurat și care nu sînt reclamate prin nimic de producție. Asemenea orientări — în contradicție de altfel cu practicile uzitate pe plan international, cu tendința universală, cu adevărat modernă, spre construcții simple, rațional dimensionate, cît mai u- șoare — duc la o mare scumpire a investițiilor. în legătură cu aceasta, este de criticat și tendința de a se acorda o pondere exagerată construcțiilor anexe în cadrul uzinelor și combinatelor noi. clădirilor pentru administrație, pentru activități cu caracter neproductiv. Preocuparea de a pune ue primul olan zidurile și nu elementul determinant al producției, mașinile si utilajele, a costat destul de scump statul nostru. Trebuie spus că înclinația spre dimensiuni disproporționate. practicarea unui stil arhitectural extravagant. costisitor, s-au manifestat și în domeniul construcțiilor social-culturale.Este limpede că la slaba preocupare a arhitecților pentru economicitatea construcțiilor. la fenomenul de ruptură manifestat multă vreme între arhitectură și, producție a contribuit, într-o anumită măsură, și faptul că în cadrul programului de studii în în- vățămîntul superior, disciplinele legate de eficiența economică ocupă un loc nesatisfăcător. Cu toate că în timpul din urmă s-au luat unele măsuri în această privință, cunoștințele arhitecturale nu se predau încă într-o legătură strînsă cu problemele economice ale dezvoltării industriei și agriculturii, ale vieții social-culturale din patria noastră.De asemenea, cred că trebuie atrasă atenția asupra unei anumite neglijări de către școala noastră superioară a datoriei de a cultiva în rîn- dul studenților tradițiile arhitecturii naționale, de a o- rienta pe viitorii arhitecți în direcția îmbinării armonioase a specificului național, popular, cu cerințele construcției moderne, astfel încît să rezulte o sinteză originală, proprie noii arhitecturi românești, care să exprime cît mai plastic caracteristicile și gustul poporului nostru, precum și principiile estetice ale societății socialiste.Desigur, arătînd aceste neajunsuri nu înseamnă că negăm — ceea ce am afirmat încă de la început — marea contribuție pe-care arhitecții și proiectanții au adus-o și o

aduc la vasta operă constructivă ce se desfășoară în țara noastră. Dar scopul conferinței dumneavoastră este, cred, nu numai punerea în evidență a lucrurilor bune, ci și a greșelilor și orientărilor necorespunzătoare. pentru a se putea contura astfel clar direcțiile dezvoltării de viitor a creației arhitecturale, corespunzător nevoilor societății noastre socialiste.în legătură cu aceasta, cred că se impune să subliniem deschis faptul că Uniunea Arhitecților, conducerea sa. nu au acționat cu destulă hotă- rîre pentru rezolvarea problemelor ce stau astăzi în fața- arhitecturii din România. Totodată, o parte din neajunsurile despre care am vorbit mai înainte, se datoresc, cred, și concentrării exagerate a masei arhitecților la centru, în Capitală, faptului că destul de puțini arhitecți și proiec- tanți lucrează în județe, acolo unde se desfășoară, în practică, nemijlocit, munca de creație și construcție. De asemenea, nu toți arhitecții urmăresc pînă la capăt realizarea proiectelor pe care le concep, nu conlucrează suficient cu . constructorii, cu beneficiarii în vederea adoptării soluțiilor constructive cele mai eficiente.Actuala conferință va trebui să definească limpede sarcinile ce stau azi în fața gîn- dirii și creației noastre arhitecturale. pentru cristalizarea unei școli românești avansate de arhitectură cît mai modernă. care să corespundă cerințelor actuale ale dezvoltării e- conomico-sociale a României și. în același timp, să-și aducă contribuția proprie la progresul arhitecturii pe plan internațional. Noi dorim ca arhi- tectii, Uniunea Arhitecților să aibă un rol tot mai important în viața societății noastre socialiste. (Aplauze puternice).
Stimați tovarăși,Conferința dumneavoastră se desfășoară în condițiile cînd întregul popor a trecut cu toate forțele la înfăptuirea prevederilor noului olan cin-' cinai 1971—1975. Cunoaștețicu toții amplul program de construcție economică, socială și culturală elaborat de Congresul al X-lea și pe care îl Drevede cincinalul de curînd început. Ceea ce vreau să subliniez în mod deosebit la conferința dumneavoastră este că din totalul de investiții ce se prevede pentru următorii 5 ani, și care însumează circa 500 miliarde lei — mai mult decît s-a cheltuit la acest capitol în ultimul deceniu — neste 200 de miliarde vor fi a- . fectate construcțiilor propriu- zise. atît în domeniul economic cît și în cel social-cultural.Cincinalul actual prevede ridicarea unui număr de peste 1 700 obiective industriale și agricole în toate județele țării, dezvoltarea rețelei de școli, a construcției de spitale și policlinici, de creșe, cămine si alte instituții publice, realizarea din fondurile statului a peste 500 000 de locuințe noi. în același timp, vom acționa pentru dezvoltarea în continuare a sistematizării orașelor. De asemenea, se vor lua măsuri care să asigure realizarea în următorii 10—15 ani a sistematizării rurale, precum și crearea de noi centre urbane.Iată, tovarăși, ce largi perspective de creație, de afirmare a talentului și capacității de muncă se deschid în fața arhitecților chemați să realizeze, împreună cu întregul popor, vastul program de dezvoltare a patriei stabilit de Congresul al X-lea. (Aplauze puternice). întotdeauna, dar mai cu seamă astăzi, arhitectura a fost și este strîns legată de satisfacerea nevoilor reale ale oamenilor, a necesităților societății ; ea are menirea de a da viață unor construcții care să asigure poporului condiții de muncă și de trai cît mai bune, să îmbine în modul cel mai armonios utilul cu frumosul. Criteriul fundamental care trebuie să stea în centrul atenției tuturor celor care lucrează în domeniul arhitecturii este utilitatea socială a lucrărilor pe care le concep și le realizează. De altfel, pînă la urmă, valoarea oricărei opere create de mintea și mina omului este determinată de măsura în care satisface o necesitate a comunității umane, răspunde cerințelor vieții, ale progresului. Arhitectura este, poate, dintre toate artele, cea mai legată de satisfacerea necesităților omului. (Vii aplauze).în noul cincinal, acționînd pe linia înfăptuirii r politicii partidului de ridicare continuă, susținută, a nivelului de trai material și spiritual al

întregului popor, se prevede, cum am arătat, realizarea unui mare volum de construcții social-culturale. Este necesar ca noile ansambluri de locuințe ce se vor ridica în acest cincinal să fie astfel concepute încît, printr-o judicioasă amplasare a construcțiilor de interes social-cultural, să se asigure satisfacerea într-un grad sporit a cerințelor și exigențelor crescînde ale oamenilor muncii. în același timp, noile ansambluri trebuie să ofere o imagine estetică atrăgătoare, care să îmbine în mod armonios linia simplă și elegantă a stilului modern, contemporan, cu frumusețea plastică a formelor arhitecturale tradiționale românești. Clădirile de utilitate publică ce se prevăd a fi construite trebuie plasate în așa fel încît fiecare ansamblu de locuințe să posede un centru social propriu, care să permită locuitorilor o bună ' aprovizionare, serviciile necesare, o viață culturală bogată și variată, parcuri de recreere și agrement, terenuri pentru sport și alte activități organizate pentru tineret și copii. Asemenea centre trebuie să fie un puternic factor de atracție pentru cetățeni, cadrul unei ambianțe cit mai plăcute de viață.Atît în noile cartiere care se construiesc în prezent, cît și în cartierele ridicate în ultimii ani, este necesar să se asigure o folosire cît mai rațională a suprafețelor de tergn, o densitate optimă a construcțiilor, în procesul de dezvoltare continuă a orașelor, cartierelor, străzilor, trebuie să se urmărească și retușarea greșelilor de concepție și a deficiențelor de sistematizare comise în trecut.Cînd arhitecții se așează la planșetă, trebuie să se gîn- dească în primul rînd la om. Nu trebuie să uite, de asemenea, că ei înșiși vor locui în ansamblurile pe care le proiectează. (Vii aplauze).Probleme importante se pun, de asemenea, în legătură cu sistematizarea satelor. Pe baza hotărîrilor Conferinței Naționale a partidului sînt în curs de elaborare și definitivare studiile de sistematizare a satelor. în cursul acestui an vor trebui realizate schemele o- rientative pentru sistematizarea teritorială a județelor, a comunelor și satelor. Unul din obiectivele esențiale ale sistematizării va fi crearea în fiecare județ a noi centre urbane în jurul cărora să graviteze 4—5 comune. Totodată, se va urmări concentrarea și folosirea cît mai rațională a clădirilor de utilitate social-cultu- rală, organizarea activității de deservire comercială, sanitară, cultural-artistică a populației. Acționînd cu perseverență în această direcție, vom asigura ca, într-adevăr, în următorii 10—15 ani, satul românesc să-și schimbe în mod radical înfățișarea. Paralel cu dezvoltarea forțelor' de producție, cu modernizarea producției agricole, cu intensificarea întregii vieți economice culturale și sociale a satelor, sistematizarea rurală trebuie să contribuie la apropierea treptată a satului de oraș pe calea ridicării generale a condițiilor de trai ale țărănimii, ale tuturor locuitorilor din mediul rural. Aceasta este o condiție esențială a făuririi unei societăți armonios dezvoltate, care să ofere tuturor oamenilor muncii de la orașe și sate posibilități egale de a se bucura de binefacerile civilizației moderne, de condiții de viață materiale si spirituale optime. Aceasta este o condiție de bază a construcției societății socialiste multilateral dezvoltate, a trecerii la făurirea comunismului în România. (A- 
plauze puternice).în ce privește construcțiile economice, o atenție deosebită vor trebui să acorde arhitecții și proiectanții sarcinii ca noile obiective să asigure, prin modul în care sînt concepute și realizate, condiții cît mai bune de lucru pentru muncitori, tehnicieni și ingineri, ținînd seamă de cerințele organizării moderne a producției, ale protecției și securității muncii, de preocuparea constantă a partidului și statului nostru pentru ușurarea efortului fizic al celor ce muncesc. Trebuie ca și pe această cale să asigurăm crearea unei ambianțe cît mai adecvate de lucru, să contribuim la transformarea procesului de muncă — care, după cum se știe, reprezintă o necesitate socială — într-o reală satisfacție.Pornind de Ia aceste cerințe, trebuie evitat însă în proiectarea. construcțiilor tot ceea, ce este de prisos, costisitor, ne- economicos, tot ce merge pe

calea grandomaniei și extravaganței. Principala grijă a, arhitecților trebuie să fie crearea unui aadru cît mai ieftin pentru buna, funcționare a ceea ce este esențial și ho- tărîtor în procesul de producție — mașinile și utilajele, instalațiile tehnice. Linia pe care trebuie să meargă proiectarea este de a micșora continuu, în ansamblul investițiilor, ponderea cheltuielilor afectate construcțiilor. Trebuie mai bine valorificată, în această privință, atît experiența pozitivă proprie, cît și experiența țărilor avansate, pentru a găsi soluții de amplasare în aer liber a unor instalații și utilaje, folosindu-se pentru construcția halelor materiale ușoare și ieftine. înlo- cuindu-se cele deficitare și scumpe.în domeniul construcțiilor industriale, preocuparea trebuie să fie nu de a realiza opere arhitecturale „de artă", smulgînd admirație trecătorilor pentru înfățișarea exterioară a unităților economice, ci de a crea cadrul corespunzător și condițiile necesare pentru ca oamenii muncii să creeze ei opere de artă in domeniul producției de bunuri materiale, care să stîrnească admirație, atît in țară cit și in străinătate, printr-o tehnicitate înaltă, printr-o calitate ireproșabilă, care să poată concura cu succes pe orice piață printr-un preț de cost cît mai scăzut. Procedînd astfel. proiectanții obiectivelor industriale vor putea spune că și-au făcut cu adevărat datoria, că și-au înțeles menirea ce le revine în asigurarea progresului economic al țării. 
(Vii aplauze). Numai pe calea reducerii dimensiunii construcțiilor industriale, am fi putut obține, în cincinalul care a trecut, o economie de circa 10 miliarde de lei. JȚinînd seama de volumul mare pe care-1 avem de construit în cincinalul următor, printr-o dimensionare rațională a clădirilor vom putea realiza economii de 15—20 de miliarde de lei, ceea ce înseamnă echivalentul a peste 300 de mii de apartamente, dacă socotim la prețul de 50 de mii apartamentul. Iată ce mari posibilități de economie există în acest domeniu. Iată de ce, la proiectarea unei u- zine, trebuie să se pornească nu de la vise, de la viziuni grandioase, ci de la necesitatea folosirii eficiente a fiecărui leu, a fiecărui kg de ciment sau de fier-beton.Pînă la urmă trebuie să vă gîndiți că sînteți nu numai arhitecți și proiectanți ci și beneficiari, proprietari ai tuturor acestor bogății — fiecare cetățean este coproprietar al avuției naționale — și aveți obligația să vă preocupați. ca și noi, de gospodărirea cît mai bună a mijloacelor materiale și financiare ale statului. pentru a crea cît mai multe locuințe, cît mai multe spații de lucru pentru populație, pentru a contribui la prosperitatea patriei. Numai pe această cale vom putea crește venitul național, vom putea crea condiții pentru ridicarea tot mai rapidă a bunăstării generale a poporului nostru. (Vii aplauze).în legătură cu aceasta este necesar să se asigure o strînsă colaborare între arhitecți, constructori și beneficiarii direcți ai noilor construcții — muncitorii. inginerii și tehnicienii care urmează să conducă procesul de producție în unitățile respective. Tot ceea ce se proiectează și se construiește în domeniul industrial trebuie să fie rezultatul cooperării acestor factori, sinteza gîndirii și experienței lor comune.Este de înțeles că înfăptuirea importantului program de construcții ce ni-1 propunem in cadrul cincinalului actual,

scurtarea duratei de execuție a lucrărilor și realizarea unor construcții eficiente, moderne, nu sînt posibile decît în condițiile asigurării unui grad sporit de industrializare a construcțiilor, utilizării largi a prefabricatelor și a metodelor industriale de execuție. A- ceastă cerință, ridicarea activității de construcții din țara noastră la nivelul tehnicii mondiale, nu se poate realiza fără asigurarea tipizării proiectării, fără utilizarea pe scară largă a proiectelor tip. Promovînd intens practica e- laborării de proiecte tip, trebuie combătută, totodată, mentalitatea că tipizarea proiectelor, introducerea metodelor moderne, industriale, în construcții trebuie să ducă în mod fatal la monotonie și u- niformitate. Forța de creație, capacitatea și spiritul de inovație al arhitectului modern se verifică tocmai în găsirea soluțiilor care să permită, în condițiile tipizării proiectelor și industrializării lucrărilor, realizarea unei largi varietăți de stiluri, de forme. Noi sîntem convinși că arhitecții din țara noastră dispun de suficient talent, de spirit creator, sînt înzestrați cu bogată fantezie profesională și sînt capabili ca, mergind pe calea tipizării și industrializării lucrărilor, să creeze o- pere de mare valoare arhitecturală.O sarcină importantă, care astăzi intră încă foarte puțin în atenția arhitecților și proiectanților, este grija pentru interiorul locuințelor și construcțiilor social-culturale, pentru confortul si ambianța pe care acesta îl oferă oamenilor muncii. în legătură cu aceasta, se impune organizarea colaborării între arhitecți și realizatorii de modele în producția bunurilor industriale de folosință îndelungată. Dimensiunile. forma și funcționalitatea mobilierului locuințelor trebuie concepute paralel cu proiectele arhitectonice ale construcțiilor ; astfel, cumpărătorul nu va mai întîmpina dificultăți la amplasarea în locuința sa a mobilei existente pe piață. Același lucru e vala bil și în ceea ce privește producția de covoare, de tapete, de instalații sanitare și altele. Printr-o mai bună conlucrare a arhitecților cu cei ce proiectează și realizează aceste bunuri, să dăm posibilitate cetățeanului să-și creeze un cadru de viață cît mai adecvat, cît mai plăcut.Viața, activitatea practică de proiectare și realizare a construcțiilor ridică în fața arhitecților necesitatea de a fi în permanență la curent cu tot ceea ce aduce nou, avansat, experiența modernă, de a cunoaște și studia cuceririle arhitecturii mondiale, realizările cele măi valoroase de pretutindeni. Aceasta face necesară dezvoltarea contactelor, a relațiilor de colaborare cu arhitecții și proiectanții din străinătate, inclusiv cooperarea internațională pentru găsirea unor soluții constructive și arhitecturale optime, pentru valorificarea cît mai intensă în practică a experienței mondiale.Este de înțeles că rezolvarea problemelor tot mai complexe izvorîte din cerințele programului măreț pe care îl avem de înfăptuit pune în fața U- niunii Arhitecților sarcini și răspunderi deosebit de mari. Uniunea trebuie să fie cel mai înalt for obștesc de dezbatere a acestor probleme, să aibă un rol activ în elaborarea soluțiilor, a principiilor de bază ale dezvoltării arhitecturii noastre în concordanță cu cerințele actuale și de perspectivă ale societății noastre socialiste. în cadrul Uniunii trebuie să se organizeze, în mod sistematic, schimburi largi de opinii, o vie activitate de generalizare a

practicii originale și a experienței internaționale, care să contribuie la definirea unei școli românești moderne de arhitectură, receptivă la tot ceea ce este nou, capabilă să îmbine în modul cel mai fericit specificul național cu spiritul modern, contemporan, criteriile estetice cu cele de economicitate și funcționalitate.Prin întreaga sa activitate, Uniunea Arhitecților trebuie să ajute guvernul țării la elaborarea și înfăptuirea măsurilor pentru realizarea în cele mai bune condiții a programului de construcții ; ea trebuie să devină organul de specialitate — ca să spun așa — al conducerii de partid și de stat în domeniul proiectării, forul real și eficient de orientare și îndrumare a tuturor specialiștilor din arhitectură, a întregului corp de arhitecți.
(Vii aplauze).în același timp, Uniunea trebuie să aibă un rol important în ridicarea continuă a nivelului de cunoștințe al arhitecților și proiectanților, în perfecționarea pregătirii lor profesionale și ținerea la curent cu tot ceea ce aduce nou, avansat, practica în acest domeniu. Ea trebuie să asigure o mai bună repartizare a forțelor de proiectare pe întregul cuprins al țării, o mai rațională folosire a cadrelor de arhitecți pentru acoperirea cerințelor tuturor județelor. Trebuie să avem în vedere că, în perspectivă, orașele și comunele vor trebui și ele să dispună de specialiști. Uniunea trebuie să dezvolte și să îmbunătățească activitatea filialelor existente, să-și organizeze filiale în toate județele, unind în cadrul acestora forțele arhitecților și proiec- tanților. dezbătînd problemele pe care le ridică activitatea de construcție pe plan local.Uniunea Arhitecților trebuie să asigure o colaborare strînsă cu alte categorii de specialiști și oameni ai muncii care concură la ridicarea construcțiilor, Ia amenajarea lor, la dezvoltarea urbanismului, la sistematizarea orașelor și satelor. La dezbaterea problemelor și la soluționarea lor, Uniunea trebuie să antreneze, alături de arhitecți. constructori, economiști, sociologi și alți specialiști, organizînd împreună cu aceștia grupe speciale de studiu și de elaborare a soluțiilor. De asemenea, U- niunea trebuie să conlucreze cu organizațiile sindicale, de tineret, de femei, cu alți reprezentanți ai opiniei publice pentru a cunoaște cît mai bine cerințele și punctele de vedere ale tuturor categoriilor de oameni ai muncii. Procedînd astfel, Uniunea Arhitecților va mijloci în mod eficient legătura arhitecților cu întreaga viață tumultoasă a patriei noastre, cu cerințele pe care le ridică evoluția societății, va face ca munca si activitatea întregului corp de arhitecți și proiectanți să exprime în mod adecvat dorințele și aspirațiile întregului popor — beneficiarul nemijlocit a tot ceea ce se creează astăzi în România socialistă.O condiție fundamentală a progresului arhitecturii românești, a creșterii capacității sale de a răspunde în condiții cit mai bune cerințelor sporite pe care le pune dezvoltarea generală a țării o constituie creșterea preocupării pentru perfecționarea învățămîntului superior, pentru legarea lui cît mai strînsă de cerințele practicii edificării socialismului, în conformitate cu hotărîrile partidului și guvernului privind perfecționarea întregului nostru învățămînt, trebuie să se pună un. mai mare accent pe dezvoltarea activității practice a studenților.încă de pe băncile școlii viitorii arhitecți trebuie puși în situația de a soluționa pro

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

gite).Vă doresc dumneavoastră, tuturor arhitecților și proiec- tanților. succese cit mai mari în activitatea viitoare, multă sănătate și fericire ! (Aplauze 
puternice, prelungite).

LUCRĂRILE CELEI DE-A III-A CONFERINȚE 

A UNIUNII ARHITECȚILOR

(Urmare din pag. I)

dre didactice din învățămîn- 
tul saperiO' de specialitate, 
cu proiectanți și arhitecți.

In continuare, președintele 
Uniunii arhitecților, Pompiliu 
Macovei, a prezentat raportul 
Comitetului de conducere al 
Uniunii.

A fost prezentată apoi darea 
de seamă a comisiei de cen
zori.

Pe marginea raportului au 
început discuțiile. Au luat cu- 
vtntul arh. Ștefan Barthon — 
Institutul de proiectări al in
dustriei ușoare, arh. Enăches- 
cu Cristian — Institutul pro- 
iect-București, arh. Gheorghiu 
Bujor — Institutul de proiec
tări al Ministerului Invățămîn- 
tului, arh. Mircea Stancu — 
Ministerul Turismului, arh. 
Don Cristescu — Institutul ju
dețean de proiectare Brașov,.

arh. Mihai Calinovschi — 
Institutul de studii și proiec
tări agricole, arh. Mihai Enes- 
cu — Institutul de proiectări 
„Carpați", arh. Mircea Lupu 
— Institutul de arhitectură 
„Ion Mincu", ing. Răducanu 
Cioroiu, adjunct al ministrului 
construcțiilor industriale, arh. 
Ștefan Bohocea — Institutul 
județean de proiectare Galați, 
Gheorghe Petrescu, secretar al 
Consiliului Central al Uniunii

Generale a Sindicatelor, arh. 
Alexandru Costinescu — Insti
tutul de cercetări și proiectări 
alimentare, arh. Niculiu Ce
zar — Institutul politehnic 
Iași, arh. Marius Tuțu — In
stitutul județean de proiecta
re Constanța, arh. Ludovic 
Staadecker — Institutul de 
arhitectură „Ion Mincu".

Lucrările conferinței conti
nuă.

(Agerpres)
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RAPORT LA MfTRINJA A III-A A UNIUNII ARHITECJILOR 
IHA REPUBLICA SOCIALISTA ROMÂNIA

Debutul 
profesional

In perioada care s-a scurs de la precedenta Conferință a Uniunii Arhitecților, — se subliniază în partea de început a raportului — poporul nostru, sub conducerea Partidului Comunist Român, desfă- șurînd o muncă însuflețită și rodnică, a obținut o serie de realizări deosebite, prin care societatea noastră a făcut noi și viguroși pași înainte pe calea desăvîrșirii construcției socialismului. Amintind succesele cincinalului trecut, raportul trece apoi în revistă principalele caracteristici și obiective ale etapei următoare. Aceste prevederi conturează imaginea unui program de o impresionantă amploare și care privește direct contribuția arhitecților, marșa lor răspundere.Privind retrospectiv înfăptuirile de pînă acum — a arătat vorbitorul — putem afirma cu satisfacție că, în bogata activitate a acestor din urmă ani, arhitecții au fost prin devotament. pricepere și conștiinciozitate profesională, o prezență activă ; rezultatele muncii lor sînt materializate în domeniul sistematizărilor, în realizarea de construcții industriale, energetice și agrozootehnice. de locuințe, so- cial-culturale și comerciale, pentru turism și sport, în transporturi și telecomunicații, mobilier și decorație, restaurări de monumente istorice, și în alte sectoare care implică intervenția lor calificată. Prin multe dintre lucrările lor — care reprezintă o a- devărată mîndrie națională — arhitecții au contribuit la a- firmarea talentului și hărniciei poporului român, la exprimarea forței și vitalității statului nostru socialist.în continuare, raportul a subliniat faptul că lucrările Conferinței Uniunii Arhitecților se desfășoară într-o perioadă în care oamenii muncii se pregătesc să întîmpine cu cinste apropiata aniversare a semicentenarului Partidului Comunist Român. Această fericită împrejurare conferă întrunirii arhitecților o semnificație deosebită. în înaltul for al Conferinței lor Naționale, însuflețiți de dragoste și devotament pentru conducerea înțeleaptă a partidului și statului, pentru tovarășul Nicolae Ceaușescu personal, arhitecții își exprimă atașamentul profund față de politica internă și externă a țării, se angajează solemn să-și consacre întreaga activitate nobilelor idealuri care animă astăzi societatea noastră, cauzei păcii și prieteniei între popoare, cauzei socialismului și comunismului.Arhitectura a constituit, în toate timpurile, o formă de activitate necesară, îndreptată spre satisfacerea unor necesități umane de ordin material și spiritual — sociale și individuale : în acest scop, ea trebuie să asigure organizarea spațiului atît pentru a da rezolvări corespunzătoare problemelor utilitare, funcționale și de confort, folosind judicios materialele și mijloacele tehnice cele mai adecvate, în condiții de cît mai mare eficacitate economică, cît și pentru a-obține valori estetice cît mai înalte.Subliniindu-se factorii caracteristici pentru stadiul actual de dezvoltare a arhitecturii și urbanismului, ca și faptul că societatea socialistă deține premisele și condițiile rezolvării conștiente, coordonate — și în folosul întregii societăți — a tuturor solicitărilor, în raport se arată că, în cadrul amplului proces de dezvoltare multilaterală a țării, arhitectura are o deosebită importanță. In acest context, activitatea arhitecților, aportul lor profesional la rezolvarea diverselor probleme puse de viață constituie o mare răspundere .socială. După cum spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu, la Consfătuirea consacrată activității de proiectare în domeniul construcțiilor, din ianuarie 1967, posibilitatea pe care o oferă socialismul de a concentra mijloace materiale și financiare în direcțiile necesare dezvoltării economiei, culturii și științei impune o atitudine de maximă exigență din partea tuturor celor ce mînuiesc a- ceste mijloace. Este astfel firesc ca documentele programatice, hotărîrile și indicațiile conducerii de partid și de stat să găsească un răsunet puternic în rîndul arhitecților ; ele acționează atît asupra conștiinței lor cetățenești, cît și asupra responsabilității lor profesionale, constituind surse de prețioase învățăminte, de principii menite să le orienteze întreaga activitate.în anii care au trecut de la ultima conferință a Uniunii noastre, arhitecții au contribuit. alături de numeroși specialiști. în cadrul activității de urbanism și sistematizare, la dezvoltarea organizată a o- rașelor, și deci la sistematizarea zonelor industriale, la

— prezentatamplasarea mai judicioasă și dezvoltarea rațională a acestor zone și obiective industriale, la realizarea a numeroase ansambluri de locuințe cu dotări social-culturale, ansambluri pentru odihnă și turism, centre reprezentative din localitățile în continuă transformare. Cu exemple semnificative se arată apoi, în raport, că arhitecții s-au preocupat mai atent de folosirea rațională a terenurilor destinate construcțiilor, că mărirea densității construcțiilor a dus la limitarea perimetrului construit al localităților, la păstrarea unor terenuri agricole fertile, la reducerea circulațiilor, la scurtarea liniilor de transport în comun și a rețelelor edilitare.Succesele înregistrate de țara noastră și în acest domeniu au început să fie cunoscute și comentate favorabil și pe plan internațional. In cadrul C.A.E.R., în sesi'unea Comisiei economice O.N.U. pentru Europa, din aprilie-mai 1969, în seminarul O.N.U., ținut la București în octombrie 1969, ca și în alte manifestări, referatele și sintezele prezentate de reprezentanții noștri au fost apreciate ca deosebit de valoroase.în activitatea . de sistematizare— constată raportul — se vădesc însă și unele rămîneri în urmă. Studiile și proiectele de sistematizare nu au avut întotdeauna o bază cu adevărat științifică, unele proiecte au fost insuficient adîncite din punct de vedere al eficienței economice ; deși s-au realizat schițe de sistematizare pentru 1 430 de comune și 4 110 sate, în domeniul sistematizării rurale s-a făcut încă mult prea puțin ; proiectele existente nu au fost întotdeauna elaborate pe baza unei concepții de perspectivă. Numindu-se și alte lipsuri, se subliniază apoi că o cauză a multor deficiențe din activitatea de sistematizare a fost faptul că numeroase județe, municipii și orașe au fost lipsite complet sau parțial de prezența unor arhitecți și urbaniști competenți : după cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu, la întîlnirea cu conducerea Uniunii Arhitecților și cadrele de răspundere din domeniul proiectării și sistematizării, activitatea de sistematizare nu se poate concentra cu precădere în București. în continuarea raportului, sînt precizate principalele sarcini de viitor pentru acest sector, printre care se numără contribuția la studiile de zonificare funcțională de ansamblu a teritoriului național, organizarea și dezvoltarea pe o treaptă superioară a rețelei generale de localități, delimitarea perimetrelor acestora, pe baza unor densități optime, amplasarea noilor o- biective economice, a ansamblurilor de locuințe, a dotărilor social-culturale aferente ș.a. în baza indicațiilor conducerii de partid și de stat, este de o mare importanță în organizarea rețelei de localități rurale ca în cadrul lucrărilor de sistematizare teritorială să se dezvolte in fiecare județ, cu caracter prioritar, a- cele localități rurale care au condiții favorabile de a polariza diverse activități economice sau social-culturale ce privesc zone mai largi.Soluționarea unor asemenea sarcini, decurgînd din acțiunea de sistematizare a localităților și a teritoriului, impune reconsiderarea hotărîtă de către arhitecți a însuși modului de a concepe sistematizarea, a metodelor de lucru. Prin natura sa, sistematizarea trebuie să îmbine rezolvarea unor probleme imediate cu o largă privire spre viitor. De aici decurge necesitatea unei strînse colaborări, în ambele sensuri, cu organele de planificare, pentru fundamentarea și concretizarea .planurilor economice de perspectivă și anuale, pe de o parte, și pentru elaborarea studiilor de sistematizare și a proiectelor necesare investițiilor, pe de altă parte. Va trebui să se acorde o deosebită atenție problemelor sociologice, cercetării științifice în domeniul sistematizării con- •ultării largi a opiniei publice.Trecînd la problemele proiectării construcțiilor industriale și ale celor agrozootehnice, raportul face un scurt bilanț al realizărilor, după care insistă asupra anumitor neajunsuri ce oglindesc, din partea unor arhitecți, neînțelegerea comandamentelor majore ale timpului nostru. Nu întotdeauna s-a acordat atenția cuvenită dimensionării judicioase a spațiilor de producție și administrație : uneori, arhitecții au manifestat tendința spre monumentalitate, supradimen- sionînd nejustificat spațiile, o- cupîndu-se mai mult de aspectul exterior al clădirilor și insistînd pentru realizarea unor- finisaje nejustificate și oneroase. Aceste exagerări, cumulate cu cele ale proiectanților de structuri și ale tehnologilor. au generat uneori construcții scumpe, cheltuieli mari

de tovarășulimobilizate în mijloace fixe, termene lungi de punere în funcțiune, reducîndu-se eficiența economică a investițiilor respective. Dacă ținem seama că mai mult de jumătate dintre investițiile statului sînt destinate sectorului productiv și că din sumele investite peste 40 la sută reprezintă lucrările de construcții-montaj, putem realiza marea importanță economică a problemelor pe care arhitecții — împreună cu colaboratorii lor de diferite specialități — sînt chemați să le rezolve. Reprezintă un imperativ categoric eliminarea oricăror excese în dimensionarea suprafețelor și volumelor, evitarea finisajelor costisitoare, reducerea procentului de ocupare a terenului cu construcții, scurtarea rețelelor e- nergetice, de instalații ș transport. Pentru arhitecții angrenați în proiectare și execuția construcțiilor industriale, a devenit astăzi imperios necesar să studieze principiile funcțional-tehnologice, sensul și dinamica lor în perspectivă. Ei trebuie să aibă o poziție critică față de propunerile privind schemele tehnologice ale obiectivelor ce urmează a fi proiectate.Un domeniu vast de manifestare a capacității creatoare a arhitecților îl constituie locuințele și clădirile social-culturale, domeniu ilustrat prin succese recunoscute în toate colțurile țării. După ce sînt citate lucrările cele mai reușite, în raport se arată că, în acest domeniu, s-a desfășurat un proces de diferențiere pe mai multe trepte de confort, realizate în sisteme constructive noi, cu tehnologii avansate. La indicația organelor de partid și de stat, arhitecții au reușit să elaboreze soluții corespunzătoare diferitelor grade de confort și — în scurt timp — să întocmească documentațiile necesare în vederea execuției pe șantiere. Acțiunea de diversificare a căpătat o deosebită amploare în domeniul locuințelor, al sănătății, învățămîn- tului, comerțului, turismului, ducînd la obținerea unor a- preciabile economii și evidențiind posibilitatea de sporire a sarcinilor pentru etapa 1971- 1975. Se relevă apoi și alte aspecte, insistîndu-se mai cu seamă asupra necesității de a se obține o eficiență economică maximă în paralel cu asigurarea funcționalității. Examinarea din acest unghi a rezultatelor obținute în proiectare, atît Ia scara ansamblurilor urbane. cît și la nivelul construcțiilor luate în parte — se spune în raport — arată că. în munca arhitecților persistă încă o serie de deficiențe și dificultăți ; unii proiectanți n-au înțeles încă pe deplin ponderea și importanța problemelor economice și sociale în activitatea lor profesională.Abordînd problema tendințelor și căilor de dezvoltare în viitor a sectorului de construcții, raportul se oprește a- supra domeniului de importanță vitală pentru întreaga activitate de proiectare și execuție care este industrializarea, și — ca un mijloc de realizare a acesteia — tipizarea. în ultimii ani s-a înregistrat un progres remarcabil în direcția pătrunderii concepției de industrializare în procesul de execuție a construcțiilor, în toate domeniile. Pentru ridicarea în continuare a nivelului industrializării și mecanizării lucrărilor de construcții, conducerea superioară de partid și stat a aprobat „Programul de dotare cu mașini și utilaje a organizațiilor de constructii-montaj, pe perioada 1971—1975“.Ca premisă importantă a industrializării, o amploare deosebită a căpătat acțiunea de tipizare a construcțiilor. Putem spune că astăzi marea majoritate a construcțiilor de locuințe, școli, creșe-grădinițe, sînt realizate pe bază de pro- iecte-tip și refolosibile, iar acțiunea de diferențiere a gradelor de confort al locuințelor și unităților social-culturale este în întregime bazată pe tipizare. Dar, cu toate progresele evidente din domeniul industrializării construcțiilor și al tipizării, nu ne putem declara mulțumiți cu aceste rezultate. Adevărul este că modul de abordare a unui studiu și metodele de lucru ale multora dintre noi datează din epoca metodelor preindustria- le de construcție și consecința e că multe proiecte, chiar dintre cele executate astăzi pe șantier cu procedee industrializate, sînt concepute de fapt de unii arhitecți într-o manieră tradițională, neconcordată în fond cu tehnica de realizare și nu sînt expresia organică a unei concepții cu adevărat moderne, avansate. Se prevede ca pînă în 1975, construcțiile realizate prin metode industriale să atingă un procent de 85—90 la sută din total ; este de datoria noastră să studiem lărgirea gamei de .soluții și perfecționarea celor existente, să căutăm rezolvări noi, mai suple din punct de

POMPILIU MACOVEIvedere funcțional, mai eficiente.economic și capabile să conducă la cristalizarea unei arhitecturi interesante și valoroase din punct de vedere plastic.Raportul dezvoltă. în continuare, și alte considerente legate de sarcinile actuale în domeniul industrializării construcțiilor, al dezvoltării pre- fabricării și tipizării. In legătură cu acestea capătă o mare importanță producția de materiale noi ; prevederile actualului plan cincinal sînt îmbucurătoare : producția globală va fi în anul 1975 de două ori mai mare decît în anul 1970. Acest dinamism este dublat de o lărgire a sortimentelor și o producție de elemente combinate din diferite materiale asociate, avînd posibilități de a fi utilizate direct în construcții, fără altă prelucrare. Arhitecții trebuie să colaboreze cît mai strîns cu producătorii, să le acorde sprijin : de mare utilitate ar fi dacă proiectanții ar avea la îndemînă cataloage complete și cu indicații asupra folosirii materialelor ce se produc.Procesul de transformare progresivă a modului de realizare a construcțiilor, dintr-o activitate meșteșugărească într-o ramură a industriei, are implicații intime și profunde în estetica și plastica arhitecturală. Este necesară apropierea cu încredere șl interes de tehnica nouă, abandonarea nostalgiei după execuția artizanală, învingerea deliberată a unui întreg complex de inerții și prejudecăți. Sentimentul de insatisfacție — generat, pînă în prezent, de aplicarea tipizării și industrializării — la noi, își are originea în generalizarea simplistă a acestor procedee, intr-o varietate mult prea restrins? de tipuri și tehnologii, și uneori în utilizarea lor inabilă. în condițiile impuse de necesitatea rezolvării cu caracter prioritar a comenzii sociale, expresia și Valoarea plastică nu trebuie concepută numai la nivelul e- lementului individual, al apartamentului, clădirii sau blocului. ci și în cadrul viziunii de ansamblu, al structurii cartierelor și chiar al orașelor. Desigur. amplificind valențele funcționale, tehnice și economice ale arhitecturii, nu ne este îngăduit să o golim de conținutul emoțional-subiectiv, să o transformăm în mod facil și simplist într-o producție mecanică, impersonală. Frumosul spre care tindem astăzi, esența sa, umanistă, nu cbnstă, însă. în dogmatizarea unor canoane depășite sau în suprapunerea barocă a unor e- lemente ce nu decurg organic din funcțiuni sau sînt improprii noilor structuri, ci în armonia unor volume ce se mulează cu onestitate și sinceritate pe conținutul lor funcțional, valorificînd plastic procedeele tehnice înaintate și materialele noi de construcție. Valoarea ca fenomen artistic complex și specific a arhitecturii derivă tocmai din exprimarea cu maximum de claritate și concizie dusă la esență, a acordului între funcțiune, tehnologie și formă. Acest acord trebuie să constituie continuarea pe o treaptă nouă a culturii noastre milenare prin dezvoltarea, in spiritul cerințelor contemporaneității socialiste, a trăsăturilor caracteristice proprii, specifice arhitecturii și sensibilității poporului nostru, care să ne afirme, cu timbrul și valorile noastre specifice, în concertul culturii mondiale. în acest spirit, în ultimii ani. un număr însemnat de vechi și valoroase monumente istorice au fost restaurate cu competență și pasiune de arhitecții și specialiștii ce lucrează în a- cest sector ; ele fac obiectul admirației turiștilor și oaspeților străini, servind educației patriotice și estetice a tineretului și maselor, largi.Pentru a asigura condiții favorabile dezvoltării ascendente spre care năzțiim, este cazul să acordăm cu toții, inclusiv Uniunea, o atenție mai mare decît pînă acum ameliorării cadrului organizatoric și administrativ în care se desfășoară munca de proiectare. Documentațiile ce întocmesc încă, într-un volum exagerat de mare și într-un sistem greoi, birocratic, numărul de acorduri prealabile și avize este încă exagerat. Există încă multă formularistică, dispoziții, evidențe și normative — dintre care unele sînt perimate și nu mai corespund condițiilor actuale. In plus, mereu apar noi instrucțiuni, regulamente, prescripții și circulare, încît nimeni nu mai știe care sînt în prezent actele normative în vigoare. Deși s-a mai atras atenția asupra faptului că este necesar să se acorde o deosebită preocupare organizării muncii de cercetare științifică, pînă acum s-a făcut foarte puțin în acest domeniu. O serioasă dificultate în înfăptuirea operativă și competentă a sarcinilor ce revin sec

torului nostru de activitate provine din defectuoasa repartizare în teritoriu a cadrelor de arhitectură, din prezența lor în număr cu totul insuficient în unele județe și orașe ale țării. Deși în ultima vreme ponderea arhitecților din țară, în afara Capitalei, a crescut de la 20 la sută la 35 la sută din numărul total, problema este departe de a fi rezolvată.Cu prilejul întîlnirii cu conducerea Uniunii Arhitecților din 24 iunie 1970, tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat că arhitecții exercită un rol important în societatea noastră și că acest rol va crește paralel cu accentuarea ritmului de dezvoltare a societății. idee puternic subliniată și în cuvîntarea rostită astăzi -în fața participanților la Conferință. Pentru a-și putea îndeplini menirea complexă — pe care raportul o definește cu minuțiozitate — este necesar ca în formația ai hitecților să intervină schirr bări substanțiale. învățămîn tul superior de specialitate este necesar să dea o mai mare importanță disciplinelor teh- nice-ecopomice, pentru a înarma pe viitorul arhitect cu noile căi de exprimare a creației arhitecturale, atît sub raport funcțional cît și plastic, în concordanță cu cele mai avansate cuceriri ale tehnicii mondiale. în același timp, este obligatorie cunoașterea condițiilor reale de execuție din țara noastră, a posibilităților actuale și a perspectivelor de viitor. Se cere, de asemenea, îmbunătățită și educația cetățenească' a studenților și tinerilor arhitecți ; școala trebuie să-i învețe să abordeze curajos dificultățile, să fie prezenți acolo unde este mai mare nevoie de ei. Rapida evoluție tehnico - științifică mondială, la care, asistăm, precum și varietatea problemelor înfățișate astăzi arhitecților readuc în discuție, cu toată acuitatea, atît problema specializării, cît și pe aceea a îmbunătățirii periodice a cunoștințelor arhitecților, a reciclării profesionale.Menționînd caracterul general pozitiv al activității Uniunii arhitecților, se arată în raport, este necesar totuși să evidențiem faptul că Uniunea nu a fost întotdeauna prezentă în centrul preocupărilor arhitecturale și nu a avut inițiative în abordarea problemelor principale. în această ordine de idei, trebuie menționate n- semenea probleme ca diversificarea confortului de locuințe și a construcțiilor social- culturale, reducerea costului construcțiilor industriale, repartizarea judicioasă a cadrelor de arhitecți în județe ș.a. — probleme în care atît Uniunea Arhitecților cît și organele de stat competente în acest domeniu au fost lipsite de inițiativă măsurile binecunoscute adoptîndu-se în urma directivelor conducerii de partid și de stat.Lipsurile semnalate se da- toresc în măsură însemnată atît slăbiciunilor care s-au manifestat în activitatea organelor de conducere a Uniunii, cît și faptului că participarea arhitecților la activitatea Uniunii nu s-a aflat la nivelul cuvenit. Comitetele, birourile filialelor și cercurilor, și îndeosebi comitetul de conducere al Uniunii, organele sale executive, biroul și secretariatul nu au organizat întotdeauna în modul cel mai potrivit activitatea și au manifestat — în special biroul — insuficientă perseverență în organizarea acțiunilor necesare pentru a mobiliza masa de arhitecți pe linia indicată de conducerea de partid și de 
Conștiința 
politică a 

intelectualului
(Urmare din pag. I)

rană a valorilor istorice sau punerea în ecuație istorică a 
valorilor contemporane. Intelectualul devine astfel în pos
tura lui de permanent critic un raportor al ymanităfii și nu 
un reporter al oportunității.

Conștiințp politică a intelectualului e conștiința de isto
rie și de permanență, de dreptate și de progres. Pentru 
acest motiv ne plac, de exemplu, eroii neconformiști din 
literatură.

La întîlnirea cu oamenii de artă și cultură tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia ideea „că arta și cultura, ca 
orice activitate socială, trebuie să răspundă unei necesități 
— și numai în măsura în care satisface această necesitate 
ea își confirmă valoarea". Deci, arta este concepută ca o 
modalitate de transformare a omului, ca o activitate mo
delatoare de conștiințe. Or, modelarea unei conștiințe con
sumatoare de artă și cultură nu e posibilă decît în cazul 
creației unui artist, el însuși cu o înaltă conștiință politică. 
Un creator care nu crede în finalitatea socială a artei lui 
e un impostor care afirmă o aberație și care, în cel mai bun 
caz, pozează în insolit și originalitate forțată și sterilă. 
Literatura, arta conțin în mod implicit idei politice con
densate estetic. Toate sectoarele culturii au aceeași finalitate 
ideologică, diferită este numai modalitatea de expresie.

Diversitatea de stiluri nu coincide cu o diversitate de con
cepții ideologice și, deci, putem rezuma comentariul nostru 
astfel : multiformitate de stiluri și modalități estetice, dar o 

" singură și sigură conștiință politică.

stat. Ședințele Biroului Uniunii au avut de multe ori un caracter formal și nu au abordat cu curaj și inițiativă, pentru a dezbate în profunzime, problemele principale ale profesiunii, deși ea a fost confruntată în această perioadă cu sarcini de mare răspundere. Desigur că această critică trebuie adresată întregului birou, ca organ colectiv, dar în primul rînd conducerii sale, începînd cu președintele U- niunii.Experiența demonstrează necesitatea ca Uniunea arhitecților — organizație obștească de creație a arhitecților — să aibă un rol mai viu, mai direct și deci mai important în viața lor profesională. Indicațiile date în această privință de tovarășul Nicolae Ceaușescu. în cuvintele adresate nouă astăzi, sînt deosebit de prețioase. Că- lăuzindu-se după aceste indicații, Uniunii arhitecților trebuie să-și facă simțită prezența mai activ și continuu în toate domeniile în care se desfășoară activitatea arhitecților. Raportul dezvoltă, în continuare. căile de perfecționare a organizației obștești a arhitecților. Ar fi de dorit ca organele și instituțiile care organizează și îndrumă activitatea arhitecturală să recurgă în mai mare măsură la sprijinul Uniunii Arhitecților. In activitatea U- niunii trebuie atrași toți arhitecții. precum și alți specialiști (constructori, tehnologi, economiști, sociologi ș.a.), cu care aceștia conlucrează, de multe ori. în cadrul unor echipe pluridisciplinare. De asemenea, colaborarea mai susținută cu Uniunea Artiștilor Plastici ar putea duce la o rodnică activitate comună, de interes și folos reciproc.Uniunea Arhitecților are datoria să impulsioneze organizarea de concursuri, să stimuleze dezvoltarea criticii de arhitectură, realizarea — în cadrul său, său în colaborare cu instituții de stat — a unor forme de studii șl cercetare în domeniul sistematizării și arhitecturii ; să îndrume revista „Arhitectura" pentru ca a- ceasta să devină o tribună de dezbateri și confruntări de idei ; să stimuleze preocupările pentru problemele arhitecturii și urbanismului în presă, ra- dioteleviziune, în activitatea e- diturilor și a altor mijloace de comunicare cu publicul larg. Uniunea Arhitecților va trebui să intensifice contactul organizat cu masele de cetățeni, colaborînd în această privință cu organizațiile obștești și cu organele adecvate.Ținînd seama de diversitatea și importanța problemelor ce se pun astăzi profesiunii de arhitect, considerăm că actualele forme de activitate a U- niunii Arhitecților nu mai corespund întrutotul cerințelor. In acest sens, Comitetul de Conducere al Uniunii propune Conferinței modificarea statutului Uniunii, pentru a-1 face să corespundă mai bine etapei de dezvoltare și sarcinilor actuale, conform proiectului care a fost înmînat tuturor participanților.In fața noastră, a arhitecților din Republica Socialistă România, a organizației noastre obștești de creație, stau sarcini de cinste și răspunderi de o deosebită importanță. Ne exprimăm convingerea — se spune în încheierea raportului — că lucrările actualei Conferințe vor marca o antrenare și mai hotărîtă a tuturor arhi- tecților în efortul pentru propășirea și progresul patriei noastre socialiste, pentru ridicarea continuă a nivelului vieții materiale și spirituale a cetățenilor săi.

(Urmare din pag. I) tru, tehnician sau nimicitor dacă el însuși nu cunoaște, dintr-o experiență prealabilă, cum să procedeze pentru a înlătura, de pildă, deficiențele de ordin tehnic ? De ce să mai fie nevoie ca și subinginerii să efectueze după absolvire un stagiu în producție de 1—2 ani, cînd însăși pregătirea lor de specialitate ar trebui să le confere o bună pregătire practică operativă ? Răspunsul la această întrebare nu poate fi dat decît în urma analizei modului în care este concepută practica subinginerilor pe parcursul a celor 4 luni și jumătate, ceea ce reprezintă o jumătate de an universitar, eșalonată cu precădere la sfîrșitul cursurilor teoretice. După cum ne încredințează prof. dr. ing. Gheor- 
ghe Hortopan, director general în Ministerul învățământului, studenții de la subingineri au același regim de practică —r de observație, cu caracter de documentare — ca și viitorii ingineri, încît este exclusă posibilitatea integrării acestora în unitățile productive unde sînt repartizați. Se motivează adesea, atît la Institutul politehnic din București, cît și la Institutul de petrol, gaze și geologie, că stagiul de practică este prea scurt, încît studenții nu pot să fie angajați direct în colective de muncă. A- ceasta și pentru că nu au cunoștințele și deprinderile practice necesare. Dar știm că există laboratoare și ateliere pe lîngă institutele de învățămînt superior care ar putea asigura în prealabil o instruire practică corespunzătoare.Din experiența de pînă acum a Institutului de petrol, gaze și geologie, unde majoritatea studenților de la subingineri au mai lucrat înainte de facultate în unitățile de extracție și foraj, am desprins cîteva aspecte pozitive.

Performanțe 
în anonimat

(Urmare din pag. I)— Nu vă plictisiți, Coralia Predescu ?— Nu. Vă spuneam la inceput că în meșeria mea trebuie să Iii un bun fizionomist. Zilnic se perindă în magazinul acesta peste zece mii de clienți. E palpitant, nu exagerez deloc, să ghicești ce o să ceară fiecare, să-i satisfaci gustul sau... chiar să i-1 formezi cîteodată. De multe ori bărbații, pentru că ei constituie majoritatea solici- tanților, cer o cămașă sau o cravată care nu li se potrivește. Trebuie să-i îndrumi, să faci apel la tact... De aceea impostorii nu au ce căuta aici. Anul trecut am participat la un concurs „Pentru cea mai bună servire". Una dintre probele practice a fost aceasta : un membru al comisiei mi-a cerut sâ-i aleg o cămașă. Vă dați seama că nu a fost deloc simplu... Dar mai complicat — și mai a- muzant totodată — a fost o altă probă practică stabilită de comisie : să fac o vitrină pentru nou născuți. M-am descurcat, deși nu făcusem așa ceva niciodată.Nu numai atît. Premiul întîi obținut la acest concurs atestă că tînăra Coralia Predescu face parte dintre „chemații" meseriei de lucrător în comerț.
★27 de ani, doi copii, 11 ani de profesie. Reperele ■ biografice, pe care ni le servește cu sgîrcenie Maria Gheorghiță, șefa laboratorului de cofetărie „Victoria". Cîți dintre cei care poposesc pentru un corn cu migdale sau o prăjitură „Delicia" în cofetăria din fața magazinului universal „Victoria", o cunosc pe autoarea acestor bunătăți ?— Nu vă deranjează niciodată anonimatul ?— Nu. De altfel, cînd mi-am ales meseria de cofetar știam că, de obicei, nu aduce glorie „nominală".Anonimatul Măriei Gheorghi- ță e destul de relativ. „Clientela casei", credincioșii cîștigați de specificul franțuzesc al cremelor și al patiseriei din unitatea de pe Calea Victoriei o solicită direct pe șefa laboratorului. De aceste solicitări se leagă uneori amintiri amuzante :— Acum cîtva timp mă cheamă un client și îmi comandă un tort. „Dar să aibă neapărat 400 de grame 1“ I-am explicat că se întimplă să depășească uneori greutatea exactă. El, nu și nu, că să aibă exact cît a cerut. Cînd a fost gata, cîntărea 450 de grame. Nimic ! Nu-1 ia decît dacă are fix 400. L-am mai răzuit pînă a rămas exact cît a vrut. Dau să i-1 împachetez și, cînd colo, îmi cere o farfurie ca să-l mănînce pe loc. Pe urmă mi-a explicat că așa îi place lui, să facă farse 1De altfel, debutul în meseria de cofetar al Măriei Gheorghiță s-a petrecut tot sub semnul unei farse. Intrată, pentru prima oară într-un laborator. colegii mai vîrștnici au pus-o... să toace făină și să măsoare apa pentru o prăjitură. Dar tot colegii mai vîrștnici au învățat-o arta decorului, măiestria îmbinării culorilor.— Desenam decoruri fine pe hîrtie de calc. Trebuia o precizie milimetrică. Uneori mă în- furiam : ce mare nenorocire dacă iese puțin mai mic sau mai mare. Acum îi sînt recunoscătoare maistrului.Mai mult. Șefa laboratorului este la rîndu-i la fel de exigentă cu cei 11 oameni de a căror muncă răspunde.— Vă ascultă ? Nu-i deranjează că au o șefă așa de tînărâ?— Dar și ei sînt tot tineri... Intr-adevăr, media de vîrstă 

a colectivului care ne pregătește zilnic 6 000 de prăjituri în 

De pildă, în practică, aceștia s-au integrat de la început in echipele de sondori, lticrfnd în mod efectiv și obținînd rezultate bune. Se impune însă reglementarea statutului lor de practică, încît toți studenții să poată primi o calificare pe măsura deprinderilor și cunoștințelor acumulate, în diferite meserii ca: sondor, podar, ajutor de maistru, maistru, brigadier. De asemenea, studenții subingineri de la institutele politehnice se pot califica în timpul practicii în meserii ca : ajustor, frezor, strungar etc. în acest fel s-ar putea elimina principala deficiență a practicii studențești, aceea a „învățării" meseriei doar „observînd" cum se lucrează ou mașinile și agregatele moderne.Dar ceea ce se impune de la început în pregătirea pentru producție a studenților este modul în care aceștia concep și elaborează lucrările de diplomă. Situația de acum a subinginerilor, care, în numai 6 săptămîni de documentare tehnică — fără însă a lucra direct în producție — trebuiau să execute proiectul de diplomă, are. desigur, consecințe negative asupra pregătirii lor de specialitate. De aceea, sînt binevenite propunerile care s-au făcut recent de a se prelungi perioada de documentare tehnică, ajun- gînd la 20 de săptămîni la sfîrșitul facultății. Cu condiția însă ca în acest timp să aibă posibilitatea de a și lucra efectiv în atelierele și secțiile unde vor fi repartizați. Propunerile ca subin- ginerii să parcurgă în viitor un ciclu de 3 ani de pregătire, iar celor mai buni să li se permită continuarea studiilor pentru calificarea de ingineri, nu pot fi decît binevenite. Asemenea propuneri și celelalte măsuri ce se vor iniția în viitor, cuprinse într-un studiu al Ministerului învă- țămîntului, trebuie să beneficieze și de transpunerea lor în practică.

50 de sortimente măsoară un sfert de veac.— Care e cel mai mare pericol în meseria de cofetar ?Maria Gheorghiță pare să aibă pregătit dinainte răspunsul: — Rutină Dacă admitem că munca noastră se întîl'nește a- desea cu arta, cea mai mare nenorocire o constituie plictisul. Mina „se face" repede, totul e să nu te lași în seama ei, să gindești, să inventezi mereu altceva.O veritabilă pledoarie pentru munca de concepție, care, vă rog să mă credeți, nu suna deloc deplasat în gura unui cofetar ele 27 de ani.
★Știți cîți ani are unul din șe- fii-bucătari de la „Athenee Palace" ? 22 bătuți pe muche 1Mărturisiți că n-ați fi crezut niciodată că destinele culinare ale unui local de talia acestuia pot fi încredințate pe mîini așa de tinere.Și totuși, cei care l-au investit pe Viorel Paraschiv cu povara unei asemenea răspunderi au beneficiat de argumente serioase : premiant în fiecare an pe timpul școlarizării, actualul șef-bucătar și-a făurit cu migală renumele care l-a adus în fruntea uneia dintre cele mai prestigioase bucătării din țară.Acum doi ani, la Budapesta, într-o competiție care adunase la start 16 țări, bucătarul pe a- tunci în vîrstă de 20 de ani obținea premiul al doilea, pe primul loc situîndu-se bucătarii englezi.— A lipsit foarte puțin câ« luăm noi premiul intîi. F <„ știți, acolo nu exista grătar îu cărbuni și a trebuit să ne improvizăm unul, iar asta ne-a scăzut ceva din punctaj.La cealaltă competiție internațională, care avea loc doi ani mai tirziu, în România, n-a mai fost nevoie de improvizație. Viorel Paraschiv ocupă primul Ioc în galeria celor opt țări participante.Cînd o să consumați deliciosul morun „Delta Dunării" sau o ruladă de vițel „Mamaia" să știți că sînt două dintre specialitățile șefului-bucătar al „A- thenee-Palace“-ului.Legat de ele, Viorel Paraschiv își amintește, amuzat, o pățanie recentă : luna trecută, la Londra, unde se desfășura Festivalul gastronomic românesc a fost chemat în mare grabă de la hotel, deoarece cantitățile planificate să ajungă pentru două zile se isprăviseră într-o singură seară !Ca și Coralia Predescu : Maria Gheorghiță, șeful bucătar a obținut la concursul „Mercur *70“ primul loc.— De data aceasta a trebuit să fac față și unei probe teoretice : mi s-a cerut să spun cînd și cine a inventat mititeii !Ne-am declinat pe loc ignoranța și am aflat de la .Viorel Paraschiv că în 1820, la crîșma lui ,,lordache", patronul, disperat că i s-a terminat rezerva de mațe pentru cirnați, a îndemnat bucătarul să pună carnea tocată direct pe grătar și a semnat fără să știe actul de naștere al acestei specialități culinare autohtone.într-un singur loc Viorel Paraschiv nu acceptă să-și desfășoare talentele culinare : acasă. Tînărul bucătar este pe de-a-n- tregul adeptul teoriilor patriarhale cure conferă femeii postul de oficiant exclusiv pe lîngă cratiță. Răgazul pe care și-1 oferă astfel are însă un tile : Viorel Paraschiv se pregătește pentru concursul de admitere la Academia de studii economice.Trei destine la început de drum. Trei meserii pe lîngă care trecem zilnic, la care ape-■* lăm, frecvent, fără să bănuim că ascund ca și cele mai spectaculoase profesii, performanțe.
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CONSFĂTUIRI JUDEȚENE DE LUCRU ALE ACTIVULUI DE PARTID 
Șl CADRELOR DE BAZĂ DIN INDUSTRIE, CONSTRUCȚII Șl TRANSPORTURI

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

A POTENȚIALULUI 
ÎntreprinderilorDin cuvîntul participan- ților la consfătuirile de lucru au reieșit sarcinile importante, deosebit de mobilizatoare, care stau în l'ața colectivelor de întreprinderi în acest an, ca și in întregul cincinal, cînd ritmul de creștere a producției industriale în fiecare județ este ridicat. Fără îndoială — așa cum au subliniat vorbitorii — cotele înalte ale indicatorilor de plan, ale tuturor sarcinilor economice nu pot fi atinse decit în condițiile angajării din plin a întregului potențial tehnic și uman de care dispune fiecare întreprindere sau șantier. Din această perspectivă au fost abordate o serie de probleme, majore legate de mai buna folosire a capacităților de producție și a spațiilor productive, îmbunătățirea coeficientului de schimburi, perfecționarea orgahizării producției și a muncii, întărirea disciplinei în muncă.La consfătuirile din județele Constanța, Ilfov, Olt, Vrancea, Prahova și Gorj au fost relevate o serie de rezultate pozitive obținute în aceste domenii, subliniindu-se necesitatea extinderii experienței înaintate, au fost arătate u- nele neajunsuri ce se mai manifestă și pentru a căror lichidare comuniștii, toți salariații unităților economice- trebuie să acționeze cu energie, promptitudine și hotărire. Vorbitorii au subliniat că este necesar ca, pe baza indicațiilor cuprinse în ultimele documente de partid, în cuvîn- tările tovarășului Nicolae Ceaușescu. cit și pe baza concluziilor desprinse din consfătuiri, să se treacă imediat la aplicarea măsurilor preconizate pentru îmbunătățirea activității în toate unițățile economice.în consfătuirea din județul Ilfov, de exemplu, , s-a arătat că deși în anul trecut s-a luat angajamentul de ridicare a coeficientului de schimburi la 2.2, acesta nu a fost respectat, pe ansamblul industriei județului atingîndu-se doar indicele de 1,6. Așa se explică de ce la o serie de întreprinderi din județ au rămas capacități de producție nefolosite, în timp ce produsele lor erau solicitate ațît în țară cît și la export. Iată de ce — arăta tov. Constantin Răchitan, secretar al Comitetului județean Ilfov al P.C.R. — comitetele de direcție trebuie să studieze și să stabilească măsuri urgente pentru generalizarea schimbului II și crearea condițiilor pentru extinderea schimbului III. Se întîm- plă uneori că, în timp ce capacitățile existente rămîn incomplet încărcate, comitetele de direcție să solicite noi fonduri de investiții.în aceeași ordine de idei participanții la consfătuirile din județele Gorj. Prahova. Satu-Mare. Vaslui și Botoșani au prezentat calcule edificatoare privind pierderile efective de producție înregistrate anul trecut ca urmare a golurilor în utilizarea mașinilor și utilajelor, a timpului de lucru ; ei au subliniat, tot

CALITATEA PRODUSELOR 
-0 CAUZĂ GENERALĂ 

A FIECĂRUI COLECTIVAspectele vitale ale ridicării calității producției au ocupat un loc central în cadrul dezbaterilor. Partici

odată, posibilitățile de ridicare a gradului de utilizare a potențialului tehnic și uman din întreprinderi. în județul Satu-Mare fondul de timp disponibil al utilajelor a fost folosit în proporție de 82 la sută. In secțiile de bază ale întreprinderilor, din cele 8130 de utilaje direct productive numai 4 428 au lucrat in trei schimburi. Un calcul sumar arată că o creștere cu numai 1 la sută a indicilor de utilizare a mașinilor productive s-ar solda cu un spor de producție de 30 de milioane lei.Participanții la consfătuiri au subliniat legătura directă care există. înțre utilizarea cîț mai deplină a timpului de lucru, întărirea disciplinei în muncă și rezultatele obținute pe plan economic. Numai prin instituirea unei riguroase discipline în fiecare întreprindere, printr-o judicioasă organizare a fiecărui loc de muncă în vederea înlăturării timpilor neproductivi — au arătat o serie de vorbitori — vor putea îi eliminate neajunsurile existente în îndeplinirea ritmică și integrală a sarcinilor de plan. Trebuie să se acționeze cu hotărire în spiritul indicațiilor date de conducerea de partid, de tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru aplicarea întocmai a prevederilor legale existente în acest sens, pentru închiderea oricăror „supape" de irosire a timpului productiv. Este tocmai ceea ce sublinia în cadrul consfătuirii din județul Vrancea tov. Lucian Olteanu, directorul C.E.I.L.-Focșani. Așa cum a rezultat din dezbaterea cifrelor de plan pe anul 1971 — arăta vorbitorul — la nivelul combinatului a existat un mare număr de absențe nemotivate, în medie fiecărui salariat revenindu-i o zi și jumătate de absentări. A- cest lucru, cît și fluctuația mare de cadre — in special în unitățile din exploatare — au diminuat mult randamentul muncii. Consider că asigurarea unor condiții mai bune de muncă și de viață lucrătorilor din exploatări, cit și transportul acestora cu mijloacele noastre ar putea contribui la reducerea substanțială a unor asemenea pierderi însemnate de timp, ia sporirea simțitoare a producției.O serie de vorbitori au subliniat, în cadrul consfătuirilor din județele Brăila, Botoșani, Vrancea, Constanța, Satu-Mare și Vaslui, sarcinile care revin comitetelor de partid, comitetelor sindicatelor, organizațiilor U.T.C., conducerilor tuturor unităților e- conomice pentru urmărirea cu rigurozitate a utilizării timpului de lucru, a folosirii forței de muncă, a finalizării cu operativitate a propunerilor formulate în acest sens de oătre sala- riați în recentele adunări generale, pentru asigurarea tuturor condițiilor materiale și organizatorice in vederea unei bune desfășurări a activității la fiecare loc de muncă. în fiecare atelier și întreprindere.

panții la consfătuiri au subliniat rolul deosebit al Legii privind asigurarea și controlul calității produc

ției, elaborată la indicația conducerii de partid, arătin- du-se că anul trecut, ca și în perioada care a trecut din acest an, s-au obținut rezultate mult îmbunătățite în ridicarea parametrilor tehnico-funcționali ai produselor, în mărirea gradului lor de competitivitate. Au fost prezentate, în acest sens, de către o serie de conducători de întreprinderi, indici statistici conclu- denți care atestă schimbările pozitive ce au avut loc in domeniul ridicării calității producției, ca și rezervele care mai există într-o unitate sau alta.în același timp, cu deplină responsabilitate, vorbitorii s-au oprit pe larg asupra unor neajunsuri ce se manifestă în diferite sectoare de activitate și care afectează calitatea producției. La consfătuirile din județele Prahova și Brăila s-a arătat că nu poate fi concepută o riguroasă respectare a indicilor de calitate fără o bună aprovizionare tehnico-materială, la nivelul exigențelor reclamate de producție. Au fost arătate unele greutăți provocate de întreprinderile furnizoare care nu respectă întotdeauna termenele de livrare și condițiile de calitate prevăzute în contractele economice. în acest fel se ajunge la derogări de materiale, la înlocuirea u- nor materiale cu altele, nu întotdeauna în avantajul calității.Un accent deosebit a fost pus în. luările de cuvînt la consfătuirile din județele Constanța, Ilfov, Olt și Vrancea asupra necesității acordării unei atenții sporite în munca de execuție a fiecărui produs, la fiecare loc de muncă, la fiecare o- perație și fază de fabricație. Sint deziderate ce nu pot fi realizate fără o calificare corespunzătoare a forței de muncă, fără o competență ridicată în executarea tuturor operațiilor de lucru. ..Anul trecut am înregistrat refuzuri de mărfuri din cauza proastei calități — arăta la consfătuirea din județul Tlfov tov. Maria Rațiu, inginer șef la
FIECARE OBIECTIV- ANGAJAMENTE PENTRU 1971

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

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

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

iar altele nu au fost încă nici măcar contractate. Pe bună dreptate, Uzina de utilaj chimic din Ploiești a fost criticată în consfătuire pentru faptul că în prezent are restanțe în livrări de circa 1 000 tone utilaj chimic, aducînd în acest fel prejudicii combinatelor chimice din Slobozia, Tg. Mureș, Rm. Vilcea etc. După cum sublinia ing. Gheor- ghe Fascu, directorul I.S.C.M. Brazi, cea mai mică întîrziere în livrarea utilajelor de către uzinele producătoare creează greutăți în executarea montajului și darea în funcțiune la termen a noilor obiective de investiții.Numeroși participanți la consfătuirea de lucru din județul Olt. evidențiind succesele obținute în realizarea planului de investiții. au arătat în același timp că unele obiective n-au intrat in funcțiune la termenul stabilit, că altele n-au realizat parametrii proiectați, ceea ce a dus la creșterea cu mult a prețului de cost prevăzut inițial. Ing. Marin Miiu,
IMPERATIVUL MAJOR:
EFICIENȚA ECONOMICĂUna din principalele caracteristici ale dezbaterilor a constat în aceea că participanții și-au exprimat deplina hotărire pentru atragerea și punerea în valoare a unor resurse importante de creștere a eficienței economice. Pornind de la indicațiile prețioase date in această privință de conducerea de partid — fundamentate pe cerințele majore ale ridicării nivelului eficienței întregii activități economice — o serie de vorbitori au relevat succesele înregistrate în cursul anului trecut și au prezentat sarcinile ce stau în fața colectivelor de întreprinderi în acest an. în luările de cuvînt din cadrul consfătuirilor din județele Botoșani, Brăila. Vaslui. Ilfov, Olt, Gorj, Prahova, Satu-Mare, Vrancea, numeroși participanți au arătat principalele neajunsuri manifestate în anul trecut și în acest an într-o serie de sectoare de activitate care au dus la depășirea cheltuielilor de producție, a consumurilor de materii prime și materiale. la creșterea prețului de cost, la diminuarea indicelui productivității muncii, făcînd, totodată, și o serie de propuneri concrete pentru lichidarea tuturor deficiențelor semnalate.Referindu-se la unul din factorii principali care definesc eficiența economică — creșterea productivității muncii — tov. Ion Cioară, secretar al Comitetului județean Vrancea al P.C.R. — a arătat că, în 1970. planul la acest indicator a fost realizat numai în proporție de 98,8 Ia sută, datorită unor neajunsuri existente în organizarea producției și a muncii într-o serie de întreprinderi și depășirii nejustificate a numărului 

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

ÎN JUDEȚUL BOTOȘANI :
• Depășirea planului anual la producția 

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

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

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

ÎN JUDEȚUL BRĂILA :
• Se va realiza peste plan o producție 

marfă de 104 milioane lei, livrîndu-se pesie 
prevederi 4 500 tone laminate, 50 buc. echi
pamente pentru buldozere, 3'0 tone utilaj 
tehnologic pentru industria chimică, 700 tone 
celofibră ș. a.
• Livrarea unei producții suplimentare la 

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

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

ÎN JUDEȚUL CONSTANȚA :
• Planul producției globale va fi depășit 

cu 57,2 milioane lei, iar cel al producției-mar- 
fă cu 54,1 milioane lei, realizîndu-se peste 
prevederi 5 600 tone ciment, 70 tone oțel, 
1 500 tone îngrășăminte cu fosfor (substanța 
activă), 100 tone hîrtie, 145 000 mp furnir.
• Livrarea unei producții suplimentare la 

fondul pieței de 8,30 milioane lei și oferirea

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

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

țeană Constanța a Băncii Naționale — că nivelul de rentabilitate, în general a- cumulările bănești depind în bună măsură și de hotărîrea cu care conducerile de întreprinderi înțeleg să pună capăt hotărît cheltuielilor neeconomicoase. Este vorba de lichidarea rebuturilor, a stocurilor supranor- mative, a produselor de proastă calitate care au diminuat — numai în anul trecut — cu zeci de milioane de lei nivelul beneficiilor, au încărcat în mod nejustificât prețul de cost. Așa s-a ajuns, printre altele, ca cheltuielile la 1 000 lei producție-marfă să fie depășite cu 8 lei.Pornind de la asemenea realități critice, participanții la consfătuirile din județele Botoșani, Brăila, Constanța,
LA EXPORT—PRODUSE
COMPETITIVEUn loc aparte au ocupat în cadrul consfătuirilor măsurile care se impun a fi luate în scopul intensificării comerțului exterior, problemele creșterii exporturilor și, îndeosebi, ale îmbunătățirii structurii producției de export prin creșterea ponderii produselor de înaltă tehnicitate și complexitate, care înglobează un mare volum de inteligență și manoperă. în totalul exporturilor, respectiv ale diminuării importurilor prin dezvoltarea acțiunii de autoutilare și asimilarea în fabricație a noi produse.întreprinderilor din județul Satu-Mare, care în 1970 și-au depășit sarcinile de export cu 6,5 la sută, le revin la acest capitol, în 1971, sarcini cu 11,4 la sută mai mari decit realizările din anul trecut. Amintind că în 8 întreprinderi din județ valoarea cumulată a producției pentru export a fost în 1970 mai mică cu 1,6 milioane lei valută decit cea planificată, numeroși vorbitori au arătat, a- pelînd la calcule și la exemple concrete, că sarcina de export este pe deplin realizabilă. „în acest scop — arăta tov. Vasile Gita, prim-secretar al Comitetului municipal de partid Satu-Mare, refe- rindu-se la situația din județ — este necesar ca timpul de lucru și mașinile, toate capacitățile de producție să fie utilizate cu mai mult randament, cu e- ficiență sporită. în plus, se impune introducerea in fabricație a unor produse noi cu performanțe superioare, caracterizate de un înalt grad de prelucrare".Pornind de la indicațiile secretarului general al partidului privind perfecționarea activității de comerț exterior, o serie de vorbitori s-au referit pe larg la diferite posibilități 

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

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

IN JUDEȚUL GORJ :
• Extragerea peste plan a 30 000 tone lig

nit, 3 000 tone țiței, 1 milion mc gaze și reali
zarea suplimentară a 50 tone gazolină, 6 000 
tone ciment, 2 000 tone var, 100 000 mp plăci 
azbociment, 3 000 mp parchet? etc.

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

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

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

lioane lei.
• Livrarea unei producții suplimentare la 

fondul pieței în valoare de peste 30 milioane 
lei.

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

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

IN JUDEȚUL OLT :
• Depășirea planului producției globale in

dustriale cu 1 la sută, livrîndu-se peste pre
vederi 500 tone aluminiu, 1 000 tone țiței, 1 000 
tone cocs-petrol calcinat.

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

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

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

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

de reducere a importurilor în vederea asigurării unei balanțe comerciale externe cit mai echilibrate. în consfătuirile din județele Ilfov, Gorj, Olt și Constanța, bunăoară, au fost evidențiate numeroase măsuri care trebuie luate în scopul judicioasei dimensionări a normelor de consum la materiile prime și materialele aprovizionate din import, extinderii utilizării unor înlocuitori fără a prejudicia prin aceasta cu nimic calitatea produselor, asimilării in fabricație a unor piese, aparate și sub- ansamble procurate pină acum de peste hotare.— In scopul reducerii volumului de plăți externe ale țării — a arătat tov. 
Petre Pavel, secretarul comitetului de partid al Șantierului naval din Oltenița — ne vom ocupa mai mult de fabricarea cu mijloace proprii a unor piese pentru nave pe care pină acum le-am importat. Am calculat că în felul acesta 700 000 lei valută vor putea fi utilizați pentru acoperirea altor cerințe ale economiei. Un accent deosebit vom pune, de asemenea, pe autodotare. Este adevărat, în 1970 am realizat cu mijloace proprii o serie de utilaje valoroase. Avem însă, în acest domeniu, posibilități mult mai mari, pe care sîntem hotărîți să le punem în valoare realizind prin autodotare noi prese, electrovagoneți, utilaje de prelucrat table etc.Despre posibilitățile de a amplifica activitatea de autodotare — mijloc eficient de diminuare a importurilor și, totodată, de creare a unor noi disponibilități la ■ export — s-a discutat pe larg și în consfătuirile de lucru din județele Prahova, Vaslui, Brăila șl Constanța.Referindu-se la condițiile deosebit de avantajoase 

ÎN JUDEȚUL PRAHOVA :
• Planul producției marfă industriale va 

fi depășit cu 250 milioane lei.
• La export se va livra o producție supli

mentară de 30 milioane lei valută, iar la fon
dul pieței de 20 milioane lei.

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

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

ÎN JUDEȚUL SATU-MARE :
• Depășirea planului producției globale in

dustriale cu 45 milioane lei, al producției- 
marfă vîndută și încasată cu 40 milioane lei.

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

• Realizarea unor beneficii suplimentare de 
6 milioane lei.

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

ÎN JUDEȚUL VASLUI :
• Realizarea peste plan a unei producții- 

marfă de 45 milioane lei.
• Livrarea unei producții suplimentare la 

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

milioane lei.
• Obținerea unor beneficii suplimentare în 

valoare de 11 milioane lei.

ÎN JUDEȚUL VRANCEA :
• Depășirea planului producției-marfă cu 

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

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

• Obținerea unor beneficii suplimentare în 
valoare de 7 milioane lei.

create comerțului exterior prin trecerea acestei activități direct la producător — întreprindere, centrală industrială, minister — numeroși vorbitori au scos în evidență posibilitățile concrete pe care le au în prezent unitățile economice de a cunoaște unde ajung produsele lor, la ce preț se valorifică, care sint exigențele cumpărătorilor de peste hotare. Totodată, ei au făcut o serie de propuneri concrete privind perfecționarea activității noilor unități de comerț exterior. Astfel, ing. Ion Buda, directorul Uzinei de aluminiu din Slatina, a a- rătat că pentru buna funcționare a întreprinderii de comerț exterior „Alurom" aceasta trebuie să fie încadrată corespunzător cu personal de specialitate și a cerut, în acest sens, sprijin ministerului de resort.In legătură cu problemele exportului, la consfătuirea din județul Gorj, tovarășii Gheorghe Trif, secretar de partid al Combinatului de materiale de construcție, Eugen Ciobanu, de la Inspectoratul de stat pentru controlul calității produselor, Nicolae Sper- ilea, directorul C.E.I.L. Tg. Jiu, au solicitat forurilor de resort o mai exactă și mai operativă soluționare a comenzilor pentru export, astfel incit realizarea și expedierea produselor pentru beneficiarii externi să nu fie cu nimic stînjenită.în repetate rînduri s-a subliniat în cadrul consfătuirii că îmbunătățirea cursului de revenire a leului la export, cu alte cuvinte creșterea eficienței exporturilor depinde în mod nemijlocit de continua îmbunătățire a calității produselor. „în 1970 — a arătat, între altele. Mihai Ghiurcă, inspectorul-șef al Inspectoratului județean Vrancea pentru controlul calității produselor — de la beneficiarii externi s-au primit o serie de reclama- ții în legătură cu nerespec- tarea întocmai a tuturor clauzelor contractuale, E- xistă condiții ca prin întărirea disciplinei tehnologice și a compartimentelor de control tehnic al calității produselor din întreprinderi calitatea tuturor produselor de export să fie ireproșabilă, ca repetarea unor asemenea neajunsuri, in mod inevitabil însoțite de pierderi, să fie cu de- săvirșire exclusă".în scopul asigurării respectării întocmai a contractelor încheiate cu beneficiarii externi, livrării ritmice a produselor la export, in numeroase întreprinderi din întreaga țară s-a introdus — cu bune rezultate — urmărirea pe bază de grafice zilnice a realizării planului la producția de export. în cadrul consfătuirilor din județele Brăila, Vaslui, Gorj, Prahova și altele s-a insistat asupra necesității generalizării acestei modalități de lucru.



.ir.

„Ideea conferinței general„OPRIȚI MASACRUL!" europene a obținut succese"
INTERVIUL MINISTRULUI DE EXTERNE AUSTRIAC„De'la bun început. Austria a sprijinit propunerea privind convocarea conferinței general-europene în problemele securității și cooperării", a declarat ministrul afacerilor externe al Austriei, Rudolf Kirchschlager. într-un interviu acordat revistei sovietice „MEJDUNARODNAIA JIZN“, cu prilejul recentei sale vizite în U.R.S.S. „Continuăm să nutrim convingerea. a spus ministrul austriac, că organizarea conferinței va avea o însemnătate deo- . sebită pentru dezvoltarea înțelege-

rii reciproce și ă colaborării pașnice . în Europa". Rudolf Kirchschlager a declarat că ideea conferinței general-europene a obținut succese. De Ia lansarea ei. contactele bilaterale dintre țările cu sisteme sociale diferite s-au extins considerabil, a spus ministrul de externe, al Austriei, adăugind că 1,aceasta nu poate decît să contribuie la înlăturarea neînțelegerilor în relațiile dintre state și la întărirea: încrederii ciproce". re-

Ministrul învățămintului al Republicii Socialiste România, Miilea Malița, a vizitat miercuri o seric de instituții de invățămînt. precum și institute de cercetări științifice din capitala Angliei. Seara, guvernul englez a o- ferit o recepție în onoarea sa la Camera Lorzilor. Au participat deputați. reprezentanți ai Secretariatului de Stat pentru educație și știință, ai. Ministerului de Externe și alte persoane oficiale. Margaret Thatcher, secretar de stat pentru educație și știință, l-a prezentat pe ministrul român al invă- țămintului celor prezenți. A- poi. Mircea Malița a făcut o expunere despre învățămîn- tul superior din România. Expunerea a fost urmată de întrebări.

Convorbiri rcmâno egiptene
Cornel Burtică, ministrul comerțului exterior al Republicii Socialiste România, a fost primit joi de Labib Shukeir, președintele Adunării Naționale a Republicii Arabe Unite. Cu acest prilej, au fost discutate, tr-o atmosferă cordială, bleme privind colaborarea mâno-egipteană, precum și unele aspecte ale situației internaționale interesînd cele două părți.In aceeași, zi, ministrul român a avut cu Sayed Marei, vicepremier și ministru al agriculturii, o întrevedere în cursul căreia au fost examinate posibilitățile de colaborare între cele două țări în domeniul agriculturii. La întrevedere a

în- pro- ro-

participat ambasadorul României la Cairo, Titus Sinu.Tot joi. Cornel Burtică a depus o coroană de flori la mausoleul Iui Gamal Abdel Nasser.Presa egipteană continuă să publice informații despre vizita întreprinsă Ia. Cairo de ministrul român, subliniind In mod deosebit perspectivele de extindere și intensificare a colaborării economice și tehnice între cele două țări. Ziarele egiptene menționează că, în prezent, sînt în curs de executare, cu colaborarea tehnică a României, o serie de proiecte industriale, dintre care unele în domeniul prospecțiunilor miniere.

hota
Locuitorii New York-ului au fost martorii 

unei originale și impresionante „reconstituiri" 
a masacrului făptuit de militarii americani în 
satul sud-vietnamez Song My. Ororile masa
crului au fost redate, intr-un spectacol pro
testatar, pe una din străzile centrale ale marii 
metropole nord-americane. „Actorii" : studenți 
de la diferite școli superioare new-yorkeze. Ei 
și-au exprimat, astfel, viu și viguros protestul 
împotriva asasinării a zeci și zeci de mii de 
femei, copii si bătrîni în Vietnamul de sud. 
Urmărită cu intensă emoție de mii de trecători, 
„reconstituirea" a fost apoi repetată în fața se
diului O.N.U., unde alte mii de oameni s-au

adunat cerind încetai ca imediată a intervenției 
Statelor Unite in Indochina.

Scena surprinsă în fotografia noastră, ca și 
întreaga originală demonstrație anti-războinică 
a tinerilor new-yorkezi, s-a desfășurat pe fon
dul sonor al unei benzi de magnetofon pe care 
înregistrarea răpăitului sinistru al unor mitra
liere alterna cu un cor care rostea sacadat, ob
sedant, doar șapte cuvinte : „Opriți masacrul ! 
Aduceți băieții noștri acasă imediat". Este o 
sugestivă și sintetică expresie a frămintărilor, 
proceselor de conștiință și dorințelor milioa
nelor de americani.

Joi seara, a părăsit Budapesta, indreptindu-se spre țară, general-colonel Ion Ioniță, ministrul forțelor armate ale Republicii Socialiste România. însoțit de generalcolonel. Marin Niculescu și general-locotenent Vasile Ionel, adjuncți ai ministrului, care au participat la ședința Comitetului miniștrilor apărării pante la șovia. ai statelor partici- Tratatul de la Var-Radar, prim-secre-P.M.S.U., și
Guvernul Republicii Populare Polone, informează a- genția P.A.P., a dat publicității o declarație în care se arată că prin atacarea de către trupele amerieano-săi- goneze a Laosului, cu sprijinul unor mari unități ale forțelor aeriene ale S.U.A., escaladarea operațiunilor militare în Indochina a intrat într-o etapă și mai periculoasă. Guvernul Poloniei — se spune in declarație — a considerat de datoria sa să adreseze la 12 februarie copreședinților Conferinței de la Geneva cu privire la Laos din 1962 o notă în care și-a expus poziția. In același timp, conducătorii misiunilor diplomatice poloneze au avut într-o serie de țări convorbiri, atrăgînd atenția asupra seriozității situației create. Lupta îndelungată a popoarelor Indochinei împotriva leva strat nerliții care contravin intereselor lor fundamentale.

Noi lupte
violente in Laos

• Numeroase baze saigoneze atacate de 
patrioții laoțieni • Escaladarea participării 
americane la operațiunile militare • 8 elicop

tere ale S.U.A. doborîte într-o singură zi

Janos tar al C.C. al _---- ..Jeno Fock, președintele Guvernului Revoluționar Mun- citoresc-Țărănesc Ungar, i-au primit pe miniștrii apărării ai statelor participante la Tratatul de la Varșovia, pe comandantul suprem al. forțelor armate unite și pe șeful Statului . Major al forțelor armate unite, care au participat la ședința Comitetului miniștrilor apărării. desfășurată la Budapesta. Din partea Republicii Socialiste România a fost prezent general-colonel Ion Ioniță, ministrul forțelor armate ale Republicii Socialiste România. Cu acest prilej, a avut loc o convorbire ce s-a desfășurat atmosferăcordială.

colonialismului — re- declarația — a demon- imposibilitatea impu- cu forța a unor condi-

Forțele patriotice de Laos au lansat noi atacuri asupra bazelor saigoneze „Delta-1“, „Brown" și „Luoi“, dispuse în împrejurimile șoselei strategice nr. 9, la numai cîțiva kilometri de frontiera cu Vietnamul de sud. Potrivit agenției FRANCE PRESSE, luptele cele mai violente s-au desfășurat miercuri după-amiază în regiunea bazei „Delta-1“, unde se află dislocată o unitate a primei divizii de infanterie saigoneză. Masivele concentrări de trupe ale patrioților laoțieni au determinat statul major al armatei saigoneze

„Centrul-stînga" a devenit tripartit, iar 
printr-o remaniere ministerială se va încerca 
să se umple golul creat de plecarea repu
blicanilor din guvern. La Roma, în cercurile 
oficiale există tendința de a minimaliza ges
tul „partenerului dezamăgit". Se amintește, 
de preferință, dimensiunile reduse ale parti
dului republican, poziția sa marginală in 
viața politică, ca și cum problema ar fi 
doar de natură cantitativă. Divorțul interve
nit între republicani și celelalte trei partide 
din echipa ministerială (democrat-creștini, 
socialiști și social-democrați) nu va afecta 
existența coaliției. Republicanii aveau doar 
un ministru și doi subsecretari de stat, iar cei 
9 deputați chiar dacă vor schimba băncile 
parlamentare nu se vor instala pe cele ale 
opoziției. Partidul lui La Malfa va continua 
să sprijine guvernul din afară, acordîndu-și 
libertate de acțiune în împrejurări esențiale. 
Deci, asistăm ia o dezangajare care nu face 
decît să certifice o stare de fapt. Repetatele 
observații critice ale liderului republican la 
adresa guvernului creaseră impresia că parti
dul republican devenise doar un „obser
vator" în cadrul formației ministeriale. Ofi
cial, retragerea din guvern este explicată 
prin nesfîrșitele pertractări din interiorul gu
vernului, prin dificultatea de a se ajunge Ia 
o atitudine comună în problemele de bază, 
prin modificările aduse unot proiecte de re
forme. „Noi nu sîntem responsabili de această 
situație — obișnuia să spună La Malfa. 
Cînd acești domni (socialiștii și democrat- 
creștinii) se vor pune de acord noi vom ve
dea ce avem de făcut". Un ziarist parizian 
se întreba : dece anume au ales republicanii

ACEST MOMENT pentru a descoperi ine
ficacitatea guvernamentală ? Discuțiile inter
minabile din guvern nu sînt o noutate. Au 
dorit oare să declanșeze o criză guvernamen
tală ? Republicanii resping o asemenea ipo
teză.

Unii observatori se gîndesc la o manevră 
politică cu scadență lîrzie. Ei stabilesc o le
gătură între plecarea din guvern a republi
canilor și o anumită indispoziție a social-

COMENTARIUL ZILEI

Partenerul
dezamăgit

ULSTER :

Ascensiunea

să ceară sprijinul aviației americane. La această acțiune au participat aparate „B-52" și bombardiere de alte tipuri, precum și un mare număr de elicoptere. Un purtător de cuvînt al comandamentului militar american din Vietnamul de sud a declarat că la 3 martie aviația americană a pierdut în Laos încă 8 elicoptere.Pe de altă parte, agenția U.P.I. informează că în Laos au fost trimiși alți 2 400 de infanteriști marini saigonezi, transportați cu elicoptere americane.Cu aceasta, efectivul saigonez în Laos se ridică la 18 000 soldați și ofițeri. Ca urmare a evoluției defavorabile a operațiunii . „Lain-Son-719“, alți 10 000 de soldați saigonezi au fost pregătiți pentru a interveni în sprijinul corpului expediționar din Laos.
„durilor"

Situația din Irlanda de 
Nord cunoaște, in ultimele 
săptămîni, o sensibilă agra
vare. Săptămînalul britanic 
ECONOMIST iși intitula sim- 
băta trecută editorialul : 
„Război civil iminent la Bel
fast Există în asemenea 
aserțiuni cu semne de între
bare alarmiste, o notă de dra
matizare. Nu este, însă, mai 
puțin adevărat că situația 
este periculos de explosivă.

De 15 Zile consecutiv, in
cidentele sîngeroase și ex
ploziile se țin lanț la Bellast 
și în alte comitate ale Ulste- 
rului. Tensiunea a atins 
semenea intensitate 
scurtele perioade de 
sint doar pauze intre 
atentate, două explozii.

o a- 
încit 
calm 
două 

nVCULALC, UVWC tlOUă
ciocniri violente. Noi contin
gente britanice au fost aduse 
ieri la Belfast — numărul 
militarilor englezi in Ulster 
se ridică acum la circa 7 000- 

Periculozitatea situației 
constă în faptul că in acest 
moment extremiștii sint in 
evident ciștig de teren in 
ambele tabere — protestanta 
și catolică. La catolici, pre
zența guvernului conservator 
la Londra, suspectat a fi mai 
la dreapta și mai legat de 
guvernul unionist de la Bel
fast, a stimulat vechi reflexe 
de teamă și neîncredere. Re
flexe care au încurajat ele
mentele catolice extremiste și 
au micșorat audiența mode
raților. Un indiciu in acest 
sens îl constituie crearea așa- 
numitei „Noi Armate Repu
blicane Irlandeze" care gru
pează cele ptai dure elemen
te din rindul catolicilor și 
care promovează „acțiunile 
violente". In același timp, in 
rindul majorității protestan
te, multe indicii vorbesc des
pre faptul că extremiștii de 
tip Paisley și-au sporit in
fluenta. împingînd pe poziții 
mai dure elemente moderate 
din guvernul Clark. Un ziar 
din Belfast întreba zilele tre
cute trei dintre cele mai in
fluente personalități protes
tante nord-irlandeze ce ar 
face dacă ar veni Ia condu
cerea guvernului. Unul din 
cei interogați. deputatul de 
Armagh. Robert Mitchell, cu
noscut, pină acum, pentru o- 
piniile sale moderate, a răs
puns : „Aș ordona armatei 
să folosească aruncătoare de 
flăcări in locul jeturilor de

apă, să-i contraatace pe de
monstranții catolici fără să ia 
in considerare vîrsta sau se
xul. Aș înlocui tribunalele 
civile, cu curți marțiale și 
plutoane de execuție. Nu tre
buie să ezităm". Este vizibil 
avansul elementelor dure în 
sinul partidului unionist, de 
guvemămint, partid care, 
oricum, se situează pe pozi
ții dacă nu de dreapta, cel 
puțin la dreapta centrului. 
S-ar putea ca prezența la 
putere a conservatorilor la 
Londra — cu care unioniștii 
din Ulster sînt permanent a- 
liați în parlamentul britanic 
— să fi încurajat intransi
gența. Cert este că în ultima 
perioadă aripa extremistă a 
conducerii partidului unio
nist și-a intensificat presiu
nile, paralizind. practic, orice 
pas pe calea reformelor de 
structură necesare atenuării 
conflictului dintre cele două 
comunități din Ulster. Ceea 
ce, firesc, duce la o creștere 
a neîncrederii și nemulțumi
rii minorității catolice.

La toate acestea, trebuie 
adăugat că, asa cum semna
la NEUE ZURCHER ZEI- 
TUNG într-o corespondență 
din Belfast „in Ulster s-au 
acumulat prea multe arme, 
pe eăi normale sau subtera
ne". Armele pușcașilor tri
miși de Londra. Armele așa- 
numitelor „miliții protestan
te" (dizolvate in urmă cu 
doi ani dar care se reconsti
tuie sub firma „cluburilor de 
tir"). Armele „Noii Armate 
Republicane Irlandeze" (re
născută după ce filiala nord- 
iriandeză a vechii I.R.A. ră
măsese doar o amintire).

In ce sens va evolua in vi
itorul apropiat situația din 
Ulster e greu de prevăzut eu 
exactitate. Vom asista la o 
explozie de o amploare ne- 
mai cunoscută pină în pre
zent ? Tot ce se poate spune 
este că 
miștilor din 
conflict nu 
complice un 
fieil. Dosar 
rezolvare, e _______ ____
și moderație, de o atmosferă 
propice înfăptuirii unor re
forme în domeniul economic 
și social. în lichidarea dis
criminărilor care grevează 
situația minorității catolice.

al II. II. VietnamMinisterul Afacerilor Externe al Republicii Democrate Vietnam a dat publicității o declarație în care condamnă Statele Unite pentru intensificarea actelor de război și plănuirea unor noi acțiuni militare împotriva R. D. Vietnam. în ultimele patru luni, se spune în declarație, Administrația americană și-a intensificat permanent actele de război. împotriva R. D. Vietnam, trimițînd misiuni de recunoaștere și lansînd atacuri aeriene asupra teritoriului acestei țări. în declarație se sub- ă că avioanele americane,liniazăatacă zilnic teritoriul R. D. Vietnam. Bombardamentele „de saturație" ale fortărețelor zburătoare „B-52" au fost înmulțite, iar zona lor de acțiune a fost extinsă continuu. Prin aceste acte de război, subliniază declarația. S.U.A. și-au încălcat obligațiile asumate de a pune capăt total și necondiționat bombardamentelor asupra teritoriului B. D. Vietnam. Noile acțiuni militare americane constituie o amenințare directă pentru securitatea Republicii Democrate Vietnam și pun în primejdie convorbirile cvadripartite de la Paris. Administrația S.U.A. trebuie să fie pe deplin răspunzătoare pentru toate consecințele acestor acte.

pedemocraților care se socotesc împinși 
planul doi. Recentul congres social-demo
crat a reflectat dorința de a preciza mai 
exact poziția partidului în guvern și de a e- 
labora o strategie care să-i permită să facă 
față actualelor împrejurări. Social-democra- 
ția a cunoscut, după sciziunea din Partidul 
Socialist, o deplasare către dreapta, iar accen
tele anticomuniste au fost frecvente. In 
momentul de față social-democrații sînt pre
ocupați de întărirea lor organizatorică, de 
creșterea influenței lor (clientela electorală 
reprezintă aproximativ 7 la sută din votanți), 
aminînd pentru o perioadă ulterioară con-

Demonstrație ia Milano împotriva provocărilor elementelor fasciste

La Copenhaga a avut loc adunarea de constituire a Asociației Danemarca-România, la care au' luat parte numeroși oameni politici, deputați, oameni de afaceri, ziariști, profesori universitari, scriitori. Adunarea a fost convocată la ințiativa unui comitet parlamentar, format din reprezentați ai partidelor politice din Folketing. Lucrările adunării au fost conduse de Per Haekkerup, lost ministru de externe, deputat, purtătorul de cuvînt al grupului parlamentar al. Partidului Social-Democrat. Deputatul Kristian Albertsen, membru al comitetului de inițiativă, a vorbit despre dezvoltarea relațiilor diritre România și Danemarca, subliniind că opinia publică daneză manifestă un ' profund interes pentru cunoașterea realizărilor poporului român. Dezvoltarea relațiilor dintre Danemarca și România răspunde intereselor cetățenilor danezi, a spus el. Comitetul de inițiativă consideră că constituirea Asociației Danemarca-România va contribui la întărirea

legăturilor dintre cele două popoare.în continuare, adunarea a dezbătut proiectul statutului, care' a fost apoi adoptat, Conform statutului, asociația își propune să dezvolte relațiile prietenești culturale, devenitd tradiționale, între Danemarca și România. Această activitate se va realiza prin acțiuni care să ducă la o mai bună cunoaștere a României.

romanoLa Pekin a fost semnat protocolul dintre Banca română de comerț exterior și Banca Chinei cu privire la modalitățile de decontare în cadrul creditului prin acordul semnat în luna noiembrie.Vizita reprezentanților băncii române a luat sfîrșit; la 4 martie ei au părăsit capitala chineză, plecînd spre Phenian.

Epilog în „cazul Fly

0 nouă rundă
SALT

ascensiunea extre- 
ambele tabere în 

face decit să 
dosar oricum di- 

pentru a cărui 
nevoie de calm

EM. RUCĂR

• Expertul american Claude Fly, eliberat marți seara de membrii organizației ilegale uruguavene „Tupamaros", după o detențiune de 207 zile, se află în continuare la „Spitalul britanic" din Montevideo, starea sănătății sale fiind gravă. Acesta a fost, de altfel, motivul pentru care autorii răpirii au hotărît punerea sa în libertate, deși pretențiile formulate față de guvernul Uruguayan .și familia lui Fly nu au fost satisfăcute. Potrivit poliției, expertul american, in vîrstă de, 65 de ani, a suferit în urmă cu opt zile, un atac de cord. De atunci, starea sănătății sale s-a înrăutățit, ceea ce a determinat pe răpitori să apeleze la un cunoscut medic din Montevideo, Jorge Dighiero. Fly a fost adus, într-o dubă „Volkswagen" furată. în fața clinicii doctorului Dighiero, care, la ieșirea din clădire, a fost oprit de un grup de tineri și rugat să consulte „o persoană grav blonavă". Cind Dighiero a urcat în „Volkswagen", aceștia s-au prezentat drept membri ai organizației „Tupamaros". Ei au acceptat la sfîrșitul consultației ca Fly, a cărui stare a sănătății impunea un tratament medical urgent, să fie spitalizat.

La- 15 martie, Ia Viena va începe cea • de-a patra rundă a convorbirilor sovieto-ameri- cane privind limitarea înarmărilor strategice (SALT), a anunțat serviciul de presă și informații al guvernului austriac. Cele două de’cgații vor fi conduse, ca și la convorbirile precedente, de Vladimir Se- mionov, locțiitorul ministrului afacerilor externe al U.R.S.S., și, respectiv, de ambasadorul american, Gerard Smith.
• POTRIVIT UNOR DATE 

OFICIALE publicate în Capitala 
Marii Britanii, ca urmare a 
grevelor care au avut loc în 
luna ianuarie, in Anglia S-au 
pierdut aproape 2 milioane de 
zile de muncă. Potrivit ziarului 
„DAILY TELEGRAPH", aceas
tă cifră este de patru ori mai 
mare decît cea din luna ianua
rie a anului trecut și constituie 
un record absolut, pe această 
lună, in intreaga istorie a țării.

• IN ȘEDINȚA DIN 4 MARTIE a Adunării Generale anuale a Academiei de Științe a U.R.S.S. secția de matematici a Academiei a propus ca, avîn- du-se în vedere meritele excepționale . în domeniul științelor matematice, precum și activitatea rodnică în dezvoltarea relațiilor de colaborare între academiile din România și Uniunea Sovietică, acad. Miron Ni- colescu. președintele Academiei Republicii Socialiste România, să fie ales membru, în străinătate, al Academiei de a U.R.S.S. Propunerea a doptată în unanimitate.
CRIZA POLITICĂ 

PAKISTAN

Științe fost a-
DIN

• PREȘEDINTELE YAHYA KHAN a propus liderilor principalelor partide din Pakistan să participe la 10 martie la o reuniune consacrată soluționării crizei politice din țară. După cum s-a mai anunțat, în urma divergențelor de opinii ale liderilor grupărilor Liga Awami și Partidului Poporului asupra prevederilor viitoarei constituții a țării, președintele Pakistanului a hotărît amînarea reuniunii Adunării Naționale, programată pentru 3 martie la Dacca.

fruntarea în cadrul „centrului-stînga“. De
altfel, chiar în interiorul P.S.D.I. se fac re
simțite tendințe contradictorii, chiar dacă 
ele n-au ajuns Ia faza fracțiunilor. Există 
unii fruntași care se tem de consecințele izo
lării de stingă, adică a indepărtării de ma
sele muncitoare. Din ianuarie 1972, Ia sfîrși- 
tul mandatului său prezidențial, Giuseppe 
Saragat va prelua probabil conducerea 
P.S.D.I. Pe această prezență se mizează în 
calculele întocmite de „statul major" social
democrat.

Forțele politice din Italia examinează evo
luțiile din echipa guvernamentală în condi
țiile în care climatul social cunoaște o se
rioasă deteriorare. Un val grevist străbate 
țara, exprimînd nemulțumirea unor impor
tante categorii de oameni ai muncii. At
mosfera politică s-a agravat drept urmar 
a dezordinei regizate de dreapta ultrareac- 
ționară cu concursul unor elemente neofas
ciste. Cele intimplate la Aguila — tulburări 
minuțios puse in scenă de comandouri de 
dreapta — reflectă seriozitatea situației și 
explică vigoarea și promptitudinea reacției 
forțelor populare antifasciste. In aceste îm
prejurări Partidul Comunist Italian atrage a- 
tenția asupra faptului că „este necesară o 
schimbare profundă de orientare și de 
compoziție a guvernului și majorității". Co
muniștii apreciază că politica de „centru- 
stînga" se află într-o criză profundă pe care 
o simplă remaniere ministerială nu o poate 
înlătura.

M. RAMURA

ORIENTUL APROPIAT
• Luări de poziție la Paris și Teheran

• Personalități israeliene cer guvernului 
să răspundă pozitiv inițiativei lui Jarring PARIS.—, După ședința săptămânală de miercuri a cabinetului francez, în cadrul căreia au fost analizate unele aspecte ale situației internaționale, purtătorul de cuvînt Leo Hamon a declarat că guvernul Franței a- preciază ca foarte pozitivă atitudinea guvernului egiptean față de inițiativa mediatorului O.N.U. în Orientul Apropiat, Gunnar Jarring, pentru soluționarea zei din această zonă. cri-TEHERAN. — Guvernul nian și-a făcut cunoscut, tr-un comunicat difuzat de nisterul Afacerilor Externe, punctul de vedere în legătură cu pozițiile adoptpte de Republica Arabă Unită și Israel față de memorandumul lui Gunnar Jarring, mediatorul O.N.U. în Orientul Apropiat. Arătind că R.A U. „a răspuns pozitiv propunerilor lui Jarring, deschi- zind astfel calea păcii în Orientul Apropiat", comunicatul exprimă sprijinul guvernului iranian față de Anwar Sadat, bază propice păcii". „Dacă lui, adaugă comunicatul, nu dă curs prevederilor rezoluției Consiliului de Securitate din noiembrie 1967, cu și planului Rogers și propunerilor lui Jarring. el va pune in pericol instaurarea acestei păci și, urmare, guvernul iranian condamna atitudinea sa".

ira- în- Mi-

propunerile lui în care vede „o pentru încheierea guvernul Israelu-
prinvaTEL AVIV. — Organizația is- raeliană „P.ace și securitate'1, care grupează oameni de cultură și știință, personalități politice de stingă, a adresat gu-

• AGENȚIA CHINA NOUA informează că Ciu En-lai, premierul Consiliului de Stat al R.P. Chineze, l-a primit pe J. B. Denson, noul însărcinat cu afaceri a.i. al Marii Britanii la Pekin. _ Ziarul „TIMES" a- preciază că această întîlnire se înscrie „printre semnele unei îmbunătățiri a relațiilor chino- engleze".

• ZIARUL CHILIAN „ULTIMA 
HORA" scrie, într-un editorial, că 
„Agenția Centrală de Investigații 
a S.U.A. (C.I.A.) este amestecată 
într-un complot international me
nit să forțeze o scădere masivă a 
cursului cuprului chilian la bursa 
londoneză". La această concluzie, 
precizează ziarul, s-a ajuns în 
cursul cercetărilor întreprinse de 
guvern pentru a se descoperi mo
tivele ce au determinat firma el-

vernului israelian un apei, ce- rindu-i să răspundă într-o manieră pozitivă inițiativei mediatorului O.N.U. Gunnar Jarring. Intr-o conferință de presă ținută la Tel Aviv, conducătorii organizației au declarat că „acceptarea de către Egipt a elaborării unui acord de pace cu Israelul constituie un element nou, de o foarte mare importanță. Este necesar ca Israelul să răspundă, acceptînd retragerea pe liniile din 4 iunie 1967“.
Schimb de vederi

româno-libanezPetru Burlacu, adjunct al nistrului afacerilor externe României, care efectuează prezent o vizită în Liban, mini in - - — ------- - afost primit dc către președintele republicii, Suleiman, Fratiy gieh, căruia i-a transmis uA mesaj verbal de prietenie t> n partea președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu.în aceeași zi, la Ministerul A- facerilor Externe libanez a avut un schimb de vederi cu secretarul general al ministerului, Nagib Sadaka, privind samblul relațiilor dintre mânia și Liban.Nagifc) Sadaka a oferit un jun in onoarea adjunctului nistrului afacerilor externe, tru Burlacu.
an- Ko-de- mi- Pe-

vețiană „Internordia" 
pune achiziționarea a 
de cupru rafinat. Cu 
nui asemenea contract, firma el
vețiană ar fi putut controla prac
tic exporturile chiliene de cupru 
în următorii zece ani.
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• ZIARUL ENGLEZ „GUARDIAN". relevă că în Republica Sud-Africană au avut loc, anul trecut, 81 de execuții. Din 1944 și pînă în prezent, scrie ziarul, în această țară cu regim rasist au avut loc jumătate din totalul execuțiilor de pe întreg globul.
KUWEITUL DOREȘTE 

RELAȚII DIPLOMATICE 
CU R. P. CHINEZĂ

După cum anunță purtă
torul de cuvînt al guvernu
lui kuweitian, ministrul a- 
facerilor externe Sabah Al 
Ahmad AI-Sabah a declarat 
unui reprezentant al guver
nului R. P. Chineze că gu
vernul Kuweitului ar saluta 
un schimb reciproc de re
prezentanți diplomatici.

Kuweitul, a adăugat pur
tătorul de cuvînt, ar saluta, 
de asemenea, vizita unei de
legații oficiale a R. P. Chi
neze.
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