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RESPONSABILĂ ADUNĂRILE
SALARI AflLOR

La adunările generale ale salariaților din întreprinderile industriale s-au făcut numeroase propuneri și sugestii privind perfecționarea activității economice. Și cum aproape în fiecare întreprindere predomină ca număr salariații de vîrstă u- tecistă, nu întimplător multe din aceste propuneri vizează calificarea și activitatea de producție a celor mai tineri muncitori. Iată de ce adunările generale ale salariaților au constituit pentru organizațiile U.T.C. un binevenit prilej de completare a programului lor de activități cu noi acțiuni, rezultate din propunerile făcute cu această ocazie. Prin ce anume au profitat deci organizațiile U.T.C. de dezbaterile prilejuite de adunările generale ? Care din problemele dezbătute cu această ocazie au fost preluate spre rezolvare de organizațiile U.T.C. ? Am enunțat astfel obiectul anchetei noastre în citeva întreprinderi reprezentative din orașul Cluj : uzinele „Tehnofrig" și „Metalul roșu" (media de vîrstă a salariaților sub 24 de ani), „Unirea" (peste 80 la sută din salariați sînt tineri).— Am profitat din plin de adunările generale ale salariaților — ne asigură loan Mu- reșan. secretarul comitetului U.T.C. al uzinei „Tehnofrig". Sarcinile de plan au fost realizate și chiar depășite atît pe

ianuarie cit și pe februarie, dar mai sînt încă tineri care nu-și realizează normele, muncitori care nu știu prea bine să citească un desen tehnic neavînd o pregătire corespunzătoare. S-a observat că integrarea lor profesională întîrzie, chiar dacă participă la cursurile de ridicare a calificării. La adunarea generală a salariaților s-a criticat modul în care se desfășoară aceste cursuri, s-au făcut observații și propuneri de îmbunătățire, în primul rind, a conținutului lor. Pornind de la aceste observații, comitetul U.T.C., comitetul sindical împreună cu biroul. învă- țămînt au cerut unor muncitori din secții să spună ce anume vor să afle de la aceste cursuri, ce cred ei că le-ar folosi mal mult în procesul de producție. Am aflat astfel că ele trebuie să cuprindă mal multe ore de desen tehnic, demonstrații practice la locurile de muncă. Planificarea și conținutul temelor care se vor preda în continuare ,s-au elaborat în funcție de cererile muncitorilor. Șl pentru ca în permanență conținutul lor să fie in concordanță cu cerințele producției, am ho- tărît să urmărim prin comitetele U.T.C., cum aplică muncitorii în practică ceea ce învață la cursurile de ridicare a calificării.Unele propuneri din adunările generale ale salariaților a- parțin tinerilor. Cu atît mai fi-

rească apare — deci firească Includerea lor în programul de activități a organizației U.T.C.— La secția montaj, atelierul tăblărie — ne informează Oprea Fereșteanu. secretarul comitetului U.T.C. de la uzina „Unirea" — s-a constatat că din cauza slabei pregătiri a unor tineri s-au distrus foarte multe ștanțe și matrițe. Zilnic se deteriora aici cel puțin o ștanță care costă nu mai puțin de. 10 000 lei. Pentru a pune capăt acestei situații am propus adunării generale a salariaților înființarea unui curs de ridicare a calificării care să cuprindă pe toți tinerii de la secția montaj a atelierului tăblărie. Cursul a fost aprobat. Fiind propunerea noastră, se subînțelege că atît comitetul U.T.C. pe uzină cit și organizația U.T.C. de la secția montaj se vor ocupa în mod deosebit de desfășurarea
I. MORARU

(Continuare în pag. a V-a)

EXERCIȚIUL FIZIC 
CONTESTAT TOCMAI 
ACOLO UNDE ESTE
MAI NECESAR! Doi tineri absolvenți ai șco

lii profesionale: Gh. Văcaru 
și Vasile Roibu aplică în 
practică cunoștințele acumu
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Consfătuiri județene 
de lucru ale activului 

de partid și cadrelor de bază 
din industrie, construcții 
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Vineri, 5 martie, a avut loc la sediul Comitetului Central al Partidului Comunist Român, întîlnirea de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu, cu creatori din domeniul Cinematografiei. La întîlnire a participat tovarășul Dumitru Popescu. Au fost prezenți scenariști, regizori, actori, operatori, critici de film, reprezentanți ai studiourilor cinematografice, ai Centrului Național al Cinematografiei, ai Direcției rețelei Cinematografice și difuzării filmului, membri ai conducerii Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă.Inscriindu-se în practica curentă a conducerii partidului și statului, a secretarului general al partidului de a purta un dialog permanent, direct, cu toate categoriile de oameni ai muncii, de a se consulta a-
LUCRĂRI LE

celei de-a IIl-a Conferințe 
a Uniunii arhitecților

din Republica Socialistă
România

supra problemelor actuale și de perspectivă din diferite domenii de activitate cu specialiștii, cu cadrele de răspundere, cu cei ce muncesc, întîlnirea de ieri, a prilejuit o vie și fructuoasă dezbatere de lucru.In cuvîntul lor Mircea Sîn- timbreanu, director general al Centrului Național al Cinematografiei, Mircea Drăgan, regizor, secretar general al Asociației Cineaștilor, Sergiu Ni- colaescu, regizor, Costache Ciubotaru, operator, Elisabeta Bostan, regizoare, Dinu Cocea, regizor, Amza Pelea, actor, Mircea Mureșan, regizor, Gheorghe Vitanidis, regizor, Savel Stiopul, regizor, Geo Saizescu, regizor, Radu Gafa rea, regizor, Jean Georgescu, regizor, au subliniat realizările cinematografiei românești, sarcinile sale în educarea patriotică, socialistă, a cetățenilor, prin abordarea unor teme care să oglindească munca si realizările poporului român, sub conducerea partidului, trecutul său de luptă, viața și

preocupările constructorilor socialismului.In același timp, vorbitorii au analizat cu înaltă responsabilitate propria muncă, au adresat critici conducerii cinematografiei pentru lipsurile și neajunsurile care mai dăinuie, formulînd propuneri menite să ducă la găsirea celor mai bune căi și mijloace pentru lichidarea acestora. Ei au exprimat totodată hotărîrea fermă de a-și închina țoate forțele, întreaga capacitate creatoare realizării unor opere cinematografice care să fie la înălțimea marilor sarcini puse de partid, a exigențelor mereu crescînde ale oamenilor muncii.In încheierea întîlnirii de lucru, a luat cuvîntul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. Cuvîntarea secretarului general al partidului a fost urmărită cu viu interes, primită cu unanimă aprobare de toți par- ticipanții, fiind subliniată în repetate rînduri cu vii și puternice aplauze.
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ANUL 1920:
SADOVEANU

de GEORGE IVAȘCU

Ministerul Invățămlntulul, în contextul unor măsuri mai largi și reformatoare privind îmbunătățirea activității de educație fizică și sport din învățămintul de toate gradele, propusese în planul adoptat în ultima sa ședință de colegiu ca, în noile programe, pentru școlile profesionale să fie prevăzute 2 ore de ■ educație fizică și o oră de activități sportive pe săptămînă. Reprezentanții ministerelor — Elena Chiaburu, M.I.U., și Ion Tăcutu, M.I.C.M. — în temeiul discuțiiloi avute pe această temă la cele două organisme, s-au declarat împotriva acestei măsuri, susținînd că în școlile profesionale e suficientă o singură oră de educație fizică și o alta de activități sportive. Deci 2 ore de mișcare, de exercițiu fizic pe parcursul a 6 zile ! Lăsăm la o parte faptul că în numeroase țări europene, cu un învățămînt profesional dezvoltat, programele prevăd săptâ- mînal cîte 3 ore de lecții de educație fizică obligatorii în cursul dimineții, și cîte 2 ore de activități sportive pe grupe, la alegere, efectuate după amiază. Dar, nefiind convinși de o concluzie clădită pe asemenea argumente precum „prin specificul activității lor, elevii fac în continuu mișcări, caracte-
V. CABULEA

(Continuare m pag. a V-a)

Intîrziată la „condica de prezentă", IARNA și-a făcut apariția 
odată cu „babele", spre bucuria copiilor.

Foto : PAVEL T1NJALA

Vineri au continuat lucrările celei de-a III-a Conferințe a Uniunii arhitecților din Republica Socialistă România.Lucrările s-au desfășurat sub semnul importantelor recomandări făcute de tovarășul Nicolae Ceaușescu în ședința de deschidere a Conferinței, cînd secretarul general al partidului a conturat cu claritate obiectivele de mare importanță ce stau în fața arhitecților în această perioadă și în perspectivă. Cu spirit de răspundere, cu competență au fost abordate multiple aspecte ale activității arhitecților români, fă- cîndu-se numeroase propuneri pentru perfecționarea muncii a- cestora și a Uniunii arhitecților.In continuarea discuțiilor pe marginea raportului au luat cu- vîntul : arh. Lateș Eusebie — Institutul județean de proiectare Suceava, arh. Dan Georgescu — Institutul de studii, cercetări și proiectări construcții zootehnice, Roman Moldovan, vicepreședinte al Academiei de Științe Sociale și Politice, arh. Ion Novițchi — Ministerul Forțelor Armate, prof, arh. Nicolae Porumbescu — Institutul politehnic Iași, ing. Silviu

Opriș, adjunct al ministrului industriei materialelor de construcții, arh. Vasile Mitrea — Filiala din Cluj a Uniunii arhitecților, prof. arh. Ascanio Damian, rectorul Institutului de arhitectură „Ion Mincu“, arh. Ion Fakelman — Filiala din Timișoara a Uniunii arhitecților, ing. Oliviu Rusu, vicepreședinte al Consiliului național al inginerilor și tehnicienilor, arh. Ștefan Macra — Filiala din Tîrgoviște a Uniunii arhitecților, arh. Andreiana Mușatescu- Eliat — Institutul de studii, cercetări și proiectări construcții zootehnice, Ovidiu Maitec, vicepreședinte al Uniunii artiștilor plastici, arh. Rado Coloman — Institutul județean de proiectare Mureș, arh. Gheorghe Șăsărman, redactor la ziarul „Scînteia", arh. Hanrieta Delavrancea — Institutul județean de proiectare Ilfov, ing. Adrian Lupescu — Institutul de studii și proiectări pentru arhitectură, sistematizare și tipizare, arh. Dan Predescu — Institutul de proiectări construcții de mașini.In continuare, Conferința a aprobat în unanimitate activitatea Comitetului de conducere al

Uniunii arhitecților și a Comisiei de cenzori. Au fost aprobate propunerile privind modificarea statutului Uniunii arhitecților. Conferința a adoptat o rezoluție cu privire la activitatea viitoare a Uniunii.S-a trecut apoi la ultimul punct de pe ordinea de zi.La ora închiderii ediției se desfășura alegerea prin vot secret a organelor de conducere a Uniunii arhitecților. (Agerpres)
Pag. 2

URMĂRIND retrospectiv evenimentele, manifestările, mu
tațiile de conștiință mai semnificative ale anului care a pre
cedat pe cel al constituirii Partidului Comunist din Româ
nia, — am evocat, între altele, declarațiile din vara anului 
1920, făcute în „Cuvîntul liber" de către mentorul „Vieții 
românești", Garabet Ibrăileanu.

Trebuie spus că chiar în același interviu, referindu-se la 
problema „luminării satelor", problemă care (în această 
formulă) sintetiza starea — atît de precară — a răspîndirii 
culturii în popor, Ibrăileanu se referea direct la Mihail Sa
doveanu, la vocația și activitatea lui, spunînd că în această 
privință marele prozator este „omul care poate intra mai 
bine în sufletul țăranului...".

lată de ce, în n-rul 37, din 1 august 1920, Sadoveanu dă
dea un răspuns amplu, din. care spicuim în primul rînd ceea 
ce confirma starea de efervescență a intelectualității noa
stre pentru problematica socială și — dincolo de concepția 
mai mult sau mai puțin justă a soluțiilor preconizate — sen
sibilitatea, preocuparea atît de vie, de militantă care ca
racteriza scriitorimea noastră la acea dată.

Așadar, întrebat de pregătirea politică a țăranului nostru,

• CERBUL 
DE AUR

A

— Im 
așteptarea 
palmaresului
— Culise
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• De la OM 
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• Există un 
secret al 
celebrității
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pe dreptîn raport cu trecutul, Sadoveanu răspundea 
cuvînt :

— „înainte de război nu se putea vorbi de 
politică a țărănimii : zguduirea cea mare a 
războiul care a purtat oamenii noștri pe drumurile Eurooei 
și Asiei scotîndu-i din orizontul îngust al satului lor și fă- 
cîndu-i să vadă alți oameni și alte țări — a avut o adîncă 
înrîurire asupră-le. De altfel, prefacerile sînt în aer și le res
piră toți. Fără îndoială, țăranul nostru astăzi, după război, 
este altul. Nu-i mai bun, dar e mai conștient'.

— Dar, atunci, era întrebat Sadoveanu, în continuare, 
cum vă explicați fenomenul acesta psihic-social că țărăni
mea noastră — cu toată apropieiea încercată de dirigui
torii treburilor publice — a rămas la aceeași distanță de
parte de oraș ?

— „Țărănimea a rămas departe de orașe — răspundea cel 
întrebat atunci, în 1920, — pentru că orașele în țara noastră 
sînt o altă lume, ca un alt popor. Numai cultura, pătrun- 
zînd pretutindeni, și odată cu nivelul economic, ridicînd pe 
cel cultural — țși pe al țăranilor și pe al orășenilor) — va 
putea umple prăpastia care desparte pe țărani de orășeni". 
„In țările de cultură și civilizație, argumenta Sadoveanu. 
țăranul se deosebește de tîrgoveți pentru că e „agricultor" 
— dar încolo se îmbracă și mănîncă tot așa de bine, se 
duce la teatru. E adevărat că în asemenea ipostază țăranul 
nostru nu va mai fi pitoresc și poetic. TI prefer însă, fără 
straie albe și fără fluier — cu condiția să fie om, cetățean 
îndestulat, conștient, puternic și ireductibil".

(Continuare în pag. a Il-a)

o pregătire 
lumii, însă,
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Numai juriu să nu fi!
Cu ROMEO VANICA în fața televizorului din redacție

— Acum, la capătul celor patru seri, ce-ar fi să începem cu o concluzie ?— Este evident că, de la o ediție la alta, concursul a ctști- gat in valoare...— O soartă exact inversă de- cît a Festivalului...— Discutăm despre concurs, la finele lui ne aflăm. Deci reiau : de la o ediție la alta a cîș- tigat în valoare, atît prin numărul mereu mai mare de concu- renți care emit pretenții îndreptățite la fiecare Cerb, cît și prin nivelul tot mai înalt de la care pornește competiția.— Celelalte seri și-au cerut, fiecare, tributul lor în Cerbi. Sper să fi insinuat, la vremea potrivită, pentru cine. Ei bine, cîți Cerbi poleiți ai văzut în a- ceastă ultimă seară ?

— Dacă s-ar acorda cîte trei Cerbi pentru fiecare seară, și tot n-ar fi de ajuns pentru a- ceasta din urmă. Lily Castel, Ann Louise Hannson, Corina Chiriac și Jerry Rix și-au cîștigat dreptul de a figura pe lista, îmbucurător de lungă, a îndrep- tățiților la Cerbi.— într-adevăr, Lily Castel — poate și sub impresia momentului — mi-a părut să fi bulversat pronosticurile serii precedente, așa cum atunci Maria Valejo îmi păruse s-o fi detronat pe Helena Vondrackova, care la rîndul ei o clătinase pe Dova...— Ceea ce înseamnă, la urma urmei, că am ascultat cel puțin patru cîntărețe de valori sensibil egale. In ceea ce o privește pe Lily Castel, dincolo de remarcabila interpretare a piesei românești, m-a încîntat cu potpuriul din cunoscutul musical „Hair" : melodii de succes

Ieri dimineață la prima oră, 
am căutat-o pe cîntăreața din 
R. P. Ungară, Koncz Zsuzsa. 
Discuția cu ea ne-a relevat o 
interpretă deosebit de inteli
gentă șl la curent cu toate 
problemele muzicii ușoare mo
derne. Zsuzsa regretă că pu
blicul nostru nu a putut s-o 
cunoască decît dlntr-o singu
ră melodie („Patru pereți 
gri") pentru că, lucru pe ca- 
re-1 confirmăm șl noi, ea e 
o vedetă în toată puterea cu- 
vîntului, cu un repertoriu deo
sebit de variat, orientat că
tre o muzică modernă, pop-* 
„Există în Ungaria, ne spune 
Koncz, o muzică pop* speci
fică a noastră, care are la 
bază folclorul maghiar — șî 
asta o deosebește de cea an- 
glo-saxonă". Koncz Zsuzsa e 
acompaniată aproape perma
nent de formația Illes, o con
tinuatoare a celor mal bune 
tradiții ale mișcări! beat, a- 
vînd in același timp și texte 
de cea mai bună calitate.

O cî-ntăreață care se bucură 
de imensă popularitate aici șl 
asupra căreia am promis că 
vom reveni, e Helena Von- 
drackova. Născută la 24 iulie 
1947 la Praga, Helena partici
pă în 1964 la un concurs cu 
public deschis debutanților la 
Olympia pragheză „Lucerna", 
și obține premiul I pentru in
terpretarea melodiei „The 
man I love" de Gershwin. Era 
atunci în ultima clasă de li
ceu, așa încît abia după ab
solvirea Iul în anul următor 
a acceptat un contract de cîn- 
tăreață profesionistă la Tea
trul de varietăți Rokoko. în 
același an 1965, Helena cîștigă 
premiul ce se acordă anual 
celei mai bune cîntărețe din 
Cehoslovacia, „Privighetoarea 
de aur". în 1966, la Bratisla
va participă la concursul „Lira 
de aur" în duet cu Marta Ku- 
bisova, cîntînd o melodie scri
să de cunoscutul compozitor 
ceh B. Andracek „Oh, baby, 
baby". In 1967, a luat parte cu 
un deosebit succes de public, 
la Festivalul de la Rio de Ja
neiro, unde a fost aleasă... 
Miss Festival. în anul urmă
tor, două evenimente Impor
tante : face parte din juriul 
aceluiași concurs de la Rlo, si 
apare timp de o lună pe afi
șul de la Olympia împreună 
cu cei doi colegi din cadrul 
trlo-ului „Golden Kids". Are 
un contract cu marea casă de 
discuri Polydor st a scos deja 
două discuri în Republica Fe
derală a Germaniei, pregă
tind în prezent un disc L.P.

(toate în limba germană). Iar 
pentru Editura franceză „Allo- 
music" va înregistra peste cî
teva săptămîni două discuri 
în Franța (în limba franceză) 
și ca să nu credem că nu 
poate cinta șl în japoneză, 
lată, filiala japoneză a casei 
Polydor a solicitat-o pentru 
un disc în limba tării crizan
temelor. Din 1969, cînd „Gol
den Kids" s-a destrămat, He
lena și-a alcătuit un nou pro
gram, fiind acompaniată de o 
orchestră formată din 13 muzi
cieni și un grup vocal femi
nin de 4 persoane. A scos 

200 de 
în 1968 
de aur 
vînzărl

nin de 4 persoane, 
pînă în prezent peste 
discuri șl a obținut, 
șl 1969, două discuri 
pentru cele mal bune 
din Cehoslovacia.

Ieri ați putut citi _____
dintre amănuntele pe care ml 
le-a furnizat impresarul Vlc 
Talar despre cariera Iul En
rico Macias. Convorbirea 
noastră cu el a fost însă mult 
mai cuprinzătoare, așa 
credem că alte detalii 
putea interesa. In ceea ___
privește pe Macias, care a fă
cut se pare cel mai frumos 
succes din festival (să-l aștep
tăm pe O. C. Smith...) carie
ra sa a avansat în primele 
luni lent, pînă în seara cînd 
în cadrul emisiunii TV. „Cinq 
colonnes a la une" s-a trans
mis un mic film cu interpre
tarea dată de el melodiei 
„J’ai qultte mon pays" pe 
scena de la Moulin Rouge. 
Toți emigrant» din Franța, 
toți „pieds nolrs", au fost en
tuziasmați. așa încît în cîteva 
zile discul cu această melodie 
s-a vîndut într-un tiraj de 
peste un milion de exemplare. 
Un adevărat fenomen social. 
Fapt deosebit de rar în lumea 
muzicii ușoare franceze, Enri
co Macias e foarte bun prie
ten cu un alt cîntăreț de care 
se ocupă Vie Talar, Alain Ba- 
rierre. Puțini știu că acesta 
din urmă, după debutul pro
mițător din 1962 cu melodia 
„Cathy", a avut doi ani de 
cădere cvasitotală și abia în 
1964 a explodat cu ,,Ma vie". 
Pe de altă parte, ascensiunea 
mal lentă a Iul Barierre se ex
plică prin faptul că a întîm- 
pinat mai multe dificultăți în 
drum spre notorietate ca Ma
cias (care i-a avut de partea 
sa pe așa-zișii „pieds nolrs"). 
Barierre e un solitar, Maeias 
în schimb nu poate sta nici 
o clipă fără cel puțin 
prieteni în jurul său.

cîteva

încît 
v-ar 
ce-1

și în varianta originală, în versiunea cîntăreței belgiene au a- părut pur și simplu re-create, investite cu valențe muzicale noi.— Alături de o asemenea cîn- tăreață, ai pus-o pe Ann Louise Hannson. Ce argumente ai ?— Enumerarea de mai sus a fost absolut întîmplătoare, fără a implica vreo ierarhie valorică. Ann Louise Hannson, venind prima pe scena concursului — a impus serii încă de la început o altitudine pretențioasă. Ea a etalat o manieră personală și distinsă de a interpreta, reușind să-și impună calitățile chiar dacă repertoriul său n-a cuprins șlagăre de largă circulație mondială. Acesta fiind și cazul Co- rinei Chiriac.— Speranța noastră nr. 1 la această ediție nu ne-a dezamăgit, cum am pățit la ediții precedente.— Ea ne-a demonstrat din nou arta sa de a lua în stăpînire scena din primul moment, cu dezinvoltura unei reputate cîntărețe.— Sau ou o putere de a-și struni emoțiile dusă pînă la a- parența unei suverane răceli.— Olandezul Jerry Rix, însă, și-a cîștigat publicul printr-o prietenoasă expansivitate. El a prezentat un caz destul de rar pe scena concursului, dezvăluin- du-și calitățile într-un crescendo bine gradat. Așadar, și în seara asta băieții au avut un reprezentant în stare să facă față concurenței feminine.— Ei da, dar în seara asta a fost și un John O’Hara, năstrușnic și nonconformist dincolo de decentă în prima melodie și în general în prezența scenică. Șocul a fost atît de puternic îndt

reușita interpretare a celei de a doua piese nu l-a mai putut reabilita.— Au mai fost și alți concu- renți care au încercat să-și a- dauge „bile albe" printr-un joc de scenă întrucâtva șarjat. E cazul Slawei Przybylska și al Q- liviei Molina. Ca reprezentantă a R. F. a Germaniei, Olivia Molina m-a uimit prin temperamentul său meridional.— în fine, am asculLtat-o și pe ghinionista concurentă italiană, cea cu valiza uitată. Un răutăcios, glumea lingă noi regreți nd că pe aeroportul din Roma nu s-au inversat rolurile. Deci să trecem la recitaluri : cum ți s-a părut revederea cu Massiel ?— Față de necunosouta emoționată care l-a întrecut pe Cliff Richard într-o ediție londoneză a concursului ..Eurovision", pe scena de la Brașov a apărut o vedetă sigură de ea, atît de sigură incit a reușit să-și cîștige spectatorii fără a face concesii, ba chiar prezentînd un repertoriu spaniol, foarte specific.— Față de ea, Sergio Endrigo s-a plasat chiar la antipod...— ...Ca un cunoscut compozitor și interpret de șlagăre ce este. De altfel, numărul buchetelor de flori a indicat exact priza sa la marele public.— Și astfel cortina a căzut, promițînd să ne mai atenueze fireasca nerăbdare prin recitalurile de sîmbătă seara. Și cînd te gîndești că abia duminică seara oonvorbirile noastre în fața televizorului din redacție vor fi confirmate sau... Oricum, numai juriu să nu fi !
Convorbire consemnată de

COSTIN BUZDUGAN

Concursul de admitere în licee, școli profesionale și ucenicie 
pentru anul școlar 1971/1972, se va desfășura astfel :

ora 9,00 în întreaga țară, la următoarele date :a — 26 iunie — limba și literatura română sau obiectul pentru datul ;b —
fie) din profilul meseriei pentru care se pregătesc tinerii.

care a optat candi-27 iunie — matematică.
I. LA LICEELE DE 

CULTURA GENERALA 
Șl LICEELE PEDAGOGICE1. Concursul de admitere în liceele(inclusiv liceele de artă și cu program de educație fizică), precum și în liceele pedagogice se va desfășura între 22 iunie și 3 iulie pentru cursurile de zi, între 1 și 10 septembrie pentru învățămîntul seral și între 20 și 30 septembrie pentru învățămîntul fără frecvență.Probele practice la liceele de artă și la liceele cu program special de educație fizică, precum și probele de aptitudini muzicale și vizita medicală la liceele pedagogice au loc în zilele de 22 și 23 iunie.2. Concursul de admitere va consta, ca și în anul școlar precedent, din probe la :a — Limba și literatura mână (scris și oral) ;b — Matematică (scris oral);c — Istoria României (oral). Pentru liceele cu predarea în limbile naționalităților conlocuitoare, candidații vor sus-

de cultură generală
ține probă — scris și oral — și la limba și literatura maternă.3. Lucrările scrise pentru sesiunea din iunie încep la ora 9,00, în întreaga țară, la următoarele date :a — 26 iunie — Limba și literatura română ;b — 27 iunie — matematică;28 iunie — limba șiteratura maternă.c — li-

roși

CONCURSUL
„România

al valorilorComitetul Național pentru Apărarea Păcii organizează în acest an, în cadrul acțiunilor cultural-politico'de masă, un concurs pe bază de buletine cu tema „România în circuitul mondial al valorilor materiale și spirituale".Scopul concursului este de a contribui la popularizarea politicii de pace și de cooperare a țării noastre, a vieții și operei marilor personalități românești care și-au adus aportul la propășirea științei și culturii mondiale, la progresul umanității. Prin conținutul său instructiv-educativ, concursul se adresează maselor largi de oameni ai muncii, tineri și vîrstnici.Fiecare ticipa cu buletine, maxim de tru un concurent.Concursul se desfășoară între
cetățean poate par- unul sau mai multe 100 fiind numărul buletine admis pen-

II. LA LICEELE DE 
SPECIALITATE1. Concursul de admitere va desfășura între 22 iunie 3 iulie a.c., pentru cursurile de zi și între 1 și 10 septembrie pentru învățămîntul seral și fără frecvență.2. Concursul de admitere va consta din următoarele probe :a — O probă scrisă și una orală, la alegere, între limba și literatura română și un o- biect din profilul specialității pe care dorește să o urmeze candidatul (fizică, chimie, științe biologice, geografie);b — Probă scrisă și orală la matematică.3. Probele scrise pentru sesiunea din iunie vor începe la

seȘi

III. LA ȘCOLILE
PROFESIONALE Șl UCENICIE

IV. CONCURSUL DE 
ADMITERE ÎN LICEE, ȘCOLI 

PROFESIONALE Șl UCENICIE 
SE VA tine PENTRU TOATE 

LOCURILE PLANIFICATE

în circuitul mondial
materiale și spirituale"1 februarie—15 iunie 1971.Buletinele de concurs se pot procura prin comitetele județene, municipale și orășenești de luptă pentru pace. în București ele pot fi procurate de la Comitetul municipal de luptă pentru pace din str. Polonăbuletin estepremii.C.E.C. cu va-
nr. 19Costul unui2 lei.Se acordă 801Premiul I : 1loarea unui autoturism DACIA 1 100.Premiul II ; 5 premii a cîte un televizor CLASIC.Premiul III : 10 premii a cîte un magnetofon GRUNDIG.Premiul IV : 15 premii a cîte o mașină de cusut electrică LUCZN1K.Premiul V : 30 premii a cîteun aparat de radio cu tran- zistori MAMAIA.Premiul VI : 150 premii a cîte

un aparat de fotografiat LIUBITELPremiul VII : 250 premii a cite o servietă de piele DIPLOMAT.Premiul VIII : , 340 premii a cite un stilou HERO.Premierea concurenților care au realizat numărul necesar de răspunsuri exacte se face prin tragere la sorți. Locul și data tragerii la sorți a premiilor concursului vor fi publicate în revista „Pentru Apărarea Păcii", în ziarul „Informația Bucureștiului" și in presa locală.Buletinele de concurs cuprind și recomandări bibliografice. Revista „Pentru Apărarea Păcii" publică articole și note documentare în ajutorul participanților, precum și informații privind desfășurarea concursului.

1. Concursul de admitere va avea loc între 6 și 14 iulie pentru cursurile de zi și între 1 și 10 septembrie pentru cursurile serale. La concurs se pot înscrie, atît promovați ai clasei a VIII-a a școlii generale, cît și absolvenți ai școlii generale de 10 ani, care au împlinit vîrsta de cel mult 18 ani în anul 1971. Pentru absolvenții școlii generale de 10 ani, reușiți la concursul de admitere, vor fi organizate clase separate.2. Probele scrise și orale la concursul de admitere, precum și meseriile la care se cer alte condiții de înscriere (vîrstă mai mare de 18 ani, serviciul militar satisfăcut) sînt prevăzute în îndrumătorul de admitere în școlile profesionale și ucenicie la locul de muncă pentru anul școlar 1971/1972 și vor fi publicate în Gazeta învățămîntului în cursul lunii martie. La meseriile cu profil industrial, în locul probei de limba și literatura română, se va susține o probă scrisă și una orală la un obiect studiat în școala generală (fizică, chimie, științe biologice, geogra-

Școlile la care locuri neocupate din iunie vor ține curs de admitere 1—10 septembrie.
vor în un în

rămîne sesiunea nou con- perioada
INFORMAȚII SUPLIMENTAREîn legătură cu condițiile de înscriere și cu modul de desfășurare a concursului de admitere se pot obține de la secretariatele școlilor,

★Programele de limba și literatura română, de limba și literatura maternă și matematică pentru concursul de admitere în licee, școli profesionale și ucenicie, la care participă promovați ai clasei a VIII-a a școlii generale, au fost publicate în suplimentul la Gazeta învățămîntului din ianuarie 1971. Programele de matematică și de limba și literatura română pentru admiterea în școlile profesionale și ucenicie a absolvenților clasei a X-a a școlii generale, precum și programele de fizică, chimie, științe biologice și geografie pentru admiterea în liceele de specialitate, școlile profesionale și ucenicie vor fi publicate în Gazeta învățămîntului din luna martie 1971.

țgfnema
MIHAI VITEAZUL : rulează la 

Patria (orele 10; 16; 20).
ÎNCEPUTUL : rulează la Cen

tral (orei 9.15 ; 11,30 : 
18.15 ; 20.30)

MEXIC ’70 : rulează 1 
(orele 9 ; 11.15 ; 13.30 : 
20.40)

TRANDAFIRI ROȘII 
ANGELICA : rulează la 
rul (orele 8.45 ; 11.15 ; 13.45 : 16.15 ; 
18.45 ; 21.15) ; București (orele 
8 ; 10 ; 12.15 : 14.30 : 16.45 ; 19 ;
21.15)

ROMEO Șl JUL1ETA : rulează 
la Capitol (orele 8,45; 11,45; 14,45; 
18; 21), Favorit (orele 
19,30).

B.D. INTRA ÎN 
rulează la Lumina 
11,15; 13,30; 16; 18,30;

la Festival
16 ; 18.30 ;

PENTRU 
Luceafă-

10; 13; 16,30;

MONZA: 
15,30; 18;

ALGER : 
15,30: 18;

GHIULEA — ora 20; (Str. Aca
demiei) : AMNARUL — ora 
Teatrul „Ion Vasilescu" : 
CAUTĂ UN MINCINOS - 
19,30; Circul de Stat : INTERNA
TIONAL ’71 — ora 19,30 ; Ansam
blul „Rapsodia Română" — CON
CERT DE MUZICA POPULARĂ 
ROMANEASCĂ — ora 19,30.
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Opera Română ; TRIPTIC DE 

BALET ROMANESC — ora 11 ; 
COSI FAN TUTTE — ora 
19,30 ; Teatrul de Operetă : SOA
RELE LONDREI — ora 10,30; LO
GODNICUL DIN LUNA — ora 
15,30; ȚARA SURÎSULUI — ora 
19,30; Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale" (Sala Comedia): BECKET
— ora 10; FANNY — ora 15,30;
AL PATRULEA ANOTIMP — ora 
20; (Sala Studio) : CUI I-E FRI
CĂ DE VIRGINIA WOOLF 7 — 
ora 10; MOARTEA ULTIMULUI 
GOLAN — ora 15,30; PĂRINȚII 
TERIBILI — ora 20; Teatrul de 
Comedie ; NICNIC — ora 10,30; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) : IUBIRE
PENTRU IUBIRE — orele 10 șl 
15 ; PLAY STRINDBERG — ora 
20; (Sala Studio) : GLUGA PE 
OCHI — ora 10; TRANSPLANTA
REA INIMII NECUNOSCUTE — 
ora 15; PURICELE ÎN URECHE
— ora 20; Teatrul Mic : ZADAR
NICELE JOCURI ALE IUBIRII —
— ora 16; (La Sala Palatului) ; 
FATA CARE A FĂCUT O MINU
NE — ora 10,30; Teatrul „C. Tă- 
nase" (Sala Savoy) : LA GRADI
NA CĂRĂBUȘ — ora 19,30; (Ca
lea Victoriei) : SONATUL LUNII
— ora 11; LOGODNICELE ATE
RIZEAZĂ LA PARIS — ora 19,30; 
Teatrul „C. I. Nottara" (B-dul 
Magheru) : ADIO CHARLIE — 
ora 10; CÎND LUNA E ALBAS
TRA — ora 15,30; BĂRBAȚI 
FĂRĂ NEVESTE — ora 19,30; 
(Sala Studio) : CERCUL MORȚII
— ora 10; O LUNĂ LA ȚARĂ — 
ora 16; SCHIMBUL — ora 20; 
Teatrul Giulești : OMUL CARE 
A VĂZUT MOARTEA — ora 10; 
COMEDIE CU OLTENI — ora 15;.... - — MATE-

10; Tea- , 
MAZEL- 
PLACUL

17;
SE 
ora

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 15,30: 
18 : 20)

CĂLUGĂRIȚA DIN 
rulează la Pacea (orele 
17.45 : 20)

BĂTĂLIA PENTRU 
rulează la Pacea (orele
20.15) .

FABIO MAGICIANUL : rulea
ză la Timpuri No! (orele 9.30 — 
17.30 în continuare) ; Program de 
filme documentare ' ‘ '
21)

SUB SEMNUL 
CRISTO : rulează 
(orele 16; 18; 20).

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

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

PLĂCERILE ORAȘULUI : rulea
ză la Cinemateca Union (orele 9; 
10,30; 12,30; 14,30), AMBASADOR 
SATCHMO (orele 18,30: 18,45), UN 
VIS ÎMPLINIT (orele 21).

(orele 19.30 —

LUI 
la

MONTE 
Crîngașl

acțiune : 
(orele 8,45 ; 
21), Munca 

(orele 15.30 ; 18 ; 20.15)
CLANUL SICILIENILOR : 

lează la Sala Palatului ___
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 ; 20.16) ; 
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) ; 
Arta (orele 9,30—15,30 în continua
re : 18: 20,15).

BĂIEȚI BUNI, BĂIEȚI RĂI ru
lează la Victoria (orele 9 " "
13.30 ; -- ------
(orele I 
20.30) ;
13.30 ; j

UN 
rulează
11.30 ; 13.30 ; 16 ;
Modem (orele 9 ; ___ , ____  .
16 ; 18.15 ; 20.30) STRADA LĂTU
RALNICĂ ; rulează la Buzești 
(orele 15.30 ; 18 : 20.15)

ÎNGERII NEGRI : rulează 
Dacia (orele 8.30 — 20.30 tn 
tinuare) : Miorița (orele 10 ; 
16 ; 19).

CINCI PENTRU INFERN : 
lează la Bucegl (orele 16; 
20.30) ; Giulești (orele 15.30
20.30)

GENOVEVA DE 
rulează la Unirea 
16,30; 18,30; 20,30), 
(orele 14.45; 16.30;

ULTIMUL SAMURAI : 
la Floreasca (orele 15.30
20.30)

CRIMĂ ȘI PEDEAPSĂ î rulează 
Ia Moșilor (orele 15; 19).

ru- 
torele

OCTAVIAN URSULESCU

1

VIITOARE PE ECRANE
11.15 ; 

Tomls
18.15 ;
11.15 ;

la 
con- 

13 :

SĂPTĂMÎNA

ru- 
18.15 ; 
: 18 ;

BRABANT; 
(orele 14.45 ; 
Drumul Sării 

18.30; 20,30).
rulează
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nPROGRAMELE I ȘI

Festivalul 
de aur"

• 20,00 Concursul șl 
International „Cerbul ______
Brașov — România, ediția a IV-a. 
Gala laureaților • 21,30 Imagini 
din Brașov • 21,45 Partea a Il-a 
a Concursului șl Festivalului In
ternațional „Cerbul de aur" — 
recital Dallda • 22,45 Telejurnalul 
de noapte. Sport.

16 ; 18.30 ; 20.45) ;
9 ; 11.15 ; 13.30 ; 16
Flamura (orele 9;

16 ; 18.15 ; 20.30).
ITALIAN IN AMERICA 

I la Grlvlța (orele 9.30 
13.30 ; 16 î 18.15 ; 20.30)

‘ “ 11.15 ; 13.30

producție a studiourilor poloneze 
dupâ PROSPER MERIMEE 

scenariul și regia : JANUSZ MAJEWSKI 
cu : EDMUND FETTING, JOZEF DURIASZ, 

GUSTAW LUTKIEWICZ, MALGORZATA BRAUNEK

■ .K1/J

Opera Română : TRAVIATA
— ora 19,30 ; Teatrul de Ope
retă : SÎNGE VIENEZ — ora 
19,30 ; Teatrul Național „I. L. 
Caraglale" (Sala Comedia) : 
REGELE LEAR — ora 20 ; 
(Sala Studio) : SĂ NU-ȚI FACI 
PRĂVĂLIE CU SCARA — pre
mieră — ora 20; Teatrul de Co
medie : OPINIA PUBLICĂ — ora 
20; Teatrul „Lucia Sturdza Bu
landra" (Schitu Măgureanu) : 
LEONCE ȘI LENA — ora 20: 
D-ALE CARNAVALULUI — ora 
15; (Sala Studio) : VTRAJ PERI
CULOS — ora 20; Teatrul Mic : 
FATA CARE A FĂCUT O MINU
NE — ora 16; EMIGRANTUL DIN 
BRISBANE — ora 20; Teatrul „C. 
Tănase" (Sala Savoy) : LA GRĂ
DINA CĂRĂBUȘ — ora 19,30; 
(Calea Victoriei) : SONATUL LU
NII — ora 19,30; Teatrul „C. I. 
Nottara" (B-dul Magheru) : Șl 
EU AM FOST ÎN ARCADIA — 
ora 19,30; (Sala Studio) • SUS PE 
ACOPERIȘ... ÎN SAC — ora 20; 
Teatrul Giulești : FREDDY — ora 
19.30: Teatrul „Ion Creangă" :
COCOȘELUL NEASCULTĂTOR — 
ora 15,30; Teatrul Evreiesc de 
Stat : PE PLACUL TUTUROR — 
ora 19,30; Teatrul „Țăndărică” 
(Calea Victoriei): MIUL COBIUL
— ora 15; RECITAL DE MUZI
CA ȘI POEZIE INA OTILIA

Teatrul „Ion Creangă" : 
IAȘ GÎSCARUL — ora 
trul Evreiesc de Stat ;
TOV I — ora 11; PE____
TUTUROR — ora 19,30; Teatrul 
„Țăndărică" (Calea Victoriei) ; 
ȘORICELUL ȘI PĂPUȘA — ora 
11 ; NOCTURN III — ora 21,30; 
(Str. Academiei) : PUNGUȚA CU 
DOI BANI — ora 11; Teatrul „Ion 
Vasilescu" : SICILIANA — ora
16 șl 19,30; Circul de Stat : IN
TERNAȚIONAL ’71 — orele 10 ; 16 
și 19,30 ; A.T.M. (La Ateneul Ro
mân — Sala Studio) : PREMIERĂ 
— ora 18,00.

SADOVEANU
(Vrmare din pag. I)

Asemenea considerații, astfel concepute și astfel formu
late, erau cu atît mai semnificative cu cît ele veneau din 
partea unuia din foștii stîlpi ai revistei „Semănătorul" si, 
apoi, după 1906, ai revistei poporaniste „Viața românească". 
Putem spune că — mai intim cunoscător al lumii satelor șl 
al țăranului nostru, privind la această dată lucrurile într-un 
mod mai realist decît înșiși teoreticienii și. diriguitorii cele
brei reviste ieșene — Sadoveanu, cu toate că ignora în
concret soluția revoluționară a transformării întregii socie
tăți românești, deci inclusiv a țărănimii, punea chestiunea 
țărănească într-o lumină de profund, de crud adevăr și — 
fără a despărți (ca odinioară) economicul de cultural —, 
vorbea despre ridicarea nivelului intelectual al țărănimii 
noastre în termeni care — abia mai tîrziu — în anii noștri, 
aveau să rimeze cu viziunea lui de atunci. Căci — declara 
în final Sadoveanu — „f“.22. 
teci și publicații bune țărănești, fără bunăvoință
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• 17,00 Deschiderea emisiunii. 

Emisiune în limba germană • 
18,10 Publicitate • 18,15 Bună sea
ra, fete ! Bună seara, băieți ! • 
18,45 România ’71. Azi — munici
piul București — Emisiune de 
Teodor Brateș. Imaginea Mihai 
Romașcu o 19,15 Publicitate • 
19,20 1001 de seri — emisiune pen
tru cei mici « 19,30 Telejurnalul 
de seară • 20,00 Concursul și fes
tivalul internațional „Cerbul de 
aur" Brașov — România — Edi
ția a IV-a. Microrecitaluri : Ange
la Similea, Doina Spătaru, Trie- 
rese Steinmetz • 21,15 Telesport 
• 21,35 Partea a H-a a Concursu
lui și festivalului internațional 
„Cerbul de aur". Recital O. C. 
Smith • 22,45 Telejurnalul de 
noapte • 23,00 închiderea emi
siunii.

DUMINICĂ, 7 MARTIE 1971
• 8,45 Deschiderea emisiunii • 

9,00 Matineu pentru copil • 10,00 
Viața satului a 11,30 Albumul 
compozitorilor români : Achim 
Stoia • 12,00 De strajă patriei • 
12,30 In reluare, la cererea tele
spectatorilor. „Maramureș, țară 
veche" • 15,00 Emisiune în limba 
maghiară • 16,30 Box; Gală de 
selecție pentru Campionatele Eu
ropene de la Madrid — înregis
trare de la Sala Sporturilor de la 
Floreasca * 18,00 „Mugurel de 
cîntec românesc" • 18,50 Româ
nia ’71 — Azi Municipiul Bucu
rești • 19,20 1001 de seri • 19,30 
Telejurnalul de seară.

producție a studiourilor DEFA-Berlin 
regia : RAINER BAR 

cu : ALFRED RUCKER, LEON NIEMCZYK, 
ALFRED STRUWE, UTA SCHORN

„fără școală, și învățători, fără biblio- 
. . , pentru

cercurile sătești (acestea fuseseră desființate ca subversi
ve I), pentru casele de cetire, pentru obștii, pentru orice 
inițiativă țărănească la interes cultural și economic, nu se 
poate grăbi ridicarea poporului".

Așadar, cei doi factori : cultural și economic erau, acum, 
tn 1920, strict îmbinați, iar autorul „Durerilor înăbușite" 
vorbea de grăbirea ridicării poporului...

Era un semn și un simptom, în plus, al frămîntării sociale 
din acel an 1920. E adevărat, un Ibrăileanu, un Sadoveanu 
nu vedeau încă deslușit, pe ecranul social, rolul atît de 
activ al clasei muncitoare, care-și făurea, în acest timp, 
detașamentul ei de avangardă revoluționară. Dar în înche
ierea interviului său — același Sadoveanu întreba, mai mult 
decît semnificativ pentru procesul de adîncă revoluționare 
a conștiințelor: „E nevoie să mai spun că cine oprește 
aceste lucruri (adică grăbirea ridicării poporului) ori le în- 
tîrzie, comite o crimă față de popor și de țară" ?
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CONSFĂTUIRI JUDEȚENE DE LUCRU ALE ACTIVULUI DE PARTID
Șl CADRELOR DE BAZĂ DIN INDUSTRIE, CONSTRUCȚII Șl TRANSPORTURI

în întreaga țară continuă să aibă loc consfătuiri județene de lucru ale activului de partid și .................................................   ' ‘ ■ transporturi, în cadrul cărora se dezbat și analizează și responsabilitate, sarcinile și măsurile ce se impun a planului pe anul 1971 — primul an al noului cincinal, cuvîntul în Încheierea dezbaterilor tovarășii : EMIL BODNARAȘ — județul Suceava ; GHEORGHE RĂD ULESCU — județul Teleorman ; ILIE VERDEȚ — județul Brașov ; MAXIM BERGHIANU — județul Galați ; EMIL DRAGANESCU ...............................MIRON CONSTANTINESCU — județul Maramureș;VASILE PATILINEJ ‘ ’ NESCU — județul Ialomița ; MIHAI MARINESCU — județul Mehedinți Vîlcea.Punînd în centrul preocupărilor lor ridicarea calitativă a întregii panții la consfătuiri analizează amănunțit rezervele existente, evidențiază

cadrelor de bază din industrie, construcții și intr-un spirit constructiv, de înaltă exigență pentru înfăptuirea în eît mai bune condițiiLa consfătuiri au participat și au luat — județul Neamț ; — județul Sibiu ; ION STA- și ION PAȚAN — județulăctivități economice, partici- ,__ r„ ___ ,_______________________________ ,_____ __________  ___ . noi posibilități de sporire aproducției și productivității muncii, de utilizare cu eficiență sporită a capacităților existente și a forței de muncă, de reducere a cheltuielilor de producție, de folosire mai judicioasă a mijloacelor materiale și financiare, de micșorare a costului investițiilor, de sporire a volumului de mărfuri destinate exportului și de reducere la strictul necesar a importului.Participanți! la consfătuiri au subliniat justețea măsurilor preconizate de partid pentru perfecționarea întregii activități economice, au exprimat hotărirea fermă a tuturor celor ce lucrează în întreprinderi, pe șantiere, de a-și consacra toate forțele, întreaga lor capacitate și inițiativă pentru a înfăptui programul de dezvoltare multilaterală a țării elaborat de Congresul al X-Iea al P.C.R.

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

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

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

CU STRICTEȚE

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

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

capul locului a- oricăror situații să deschidă me- perspective, să permanență noi de promovare tehnic, de a întregului
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Minist.erului Chimice și Mi- Industriei Conde M'așini să-și eforturile în ve-

• Depășirea planului la producția glo
bală cu 44 milioane lei.

tone metal, 500 mc 
tone combustibil

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

• La export se va livra o producție

ÎN JUDEȚUL TELEORMAN :

• Realizarea peste plan a 200 tone plumb, 
300 tone zinc, 500 tone acid sulfuric, 70 au- 

basculante, 9 mili- 
mp țesături și alte

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

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

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

• Beneficii suplimentare în valoare de 60 
milioane lei.

• Depășirea planului producției marfă cu 
220 milioane lei.

• Depășirea productivității muncii planifi
cate cu peste 4 000 lei pe fiecare salariat.

• Reducerea cheltuielilor de producție cu 
peste 21 milioane lei.

• Beneficii suplimentare de peste 
lioane lei.

• Depășirea planului de export 
milioane lei valută.

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

• Depășirea sarcinilor la export 
600 000 lei valută.

• Livrarea peste plan a 2 000 tone

ÎN JUDEȚUL MARAMUREȘ :
• Realizarea peste plan a unei producții 

', din

A OBLIGAȚIILOR

• Depășirea planului la producția globa
lă industrială cu 68 milioane lei.

• Livrarea unei producții suplimentare la 
export de 28 milioane lei.

• Reducerea prețului de cost cu 7 mili
oane lei.

• Obținerea de beneficii suplimentare de 
11 milioane lei.

• Livrarea la fondul pieței a unei pro
ducții suplimentare în valoare de 8,5 mili
oane lei.

• Depășirea sarcinilor de livrări la ex
port cu 1,2 milioane lei valută.

• Depășirea prevederilor la productivita
tea muncii cu 1 760 lei pe salariat.

• Reducerea cheltuielilor de producție cu 
11,6 milioane lei și beneficii suplimentare 
de 7 milioane lei.

• Depășirea planului la producția marfă 
cu 37,8 milioane lei, din care 15 milioane 
lei pînă la 8 mai.

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

• Suplimentarea producției pentru export 
cu 1 500 090 lei valută și reducerea impor
turilor cu 1,2 la sută.

• Realizarea de beneficii suplimentare 
însumînd 10 000 000 lei.

tocamioane și remorci 
oane cărămizi, 290 000 
produse.

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

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

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

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

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

Participanților la consfătuirile de lucru le-au fost prezentate sarcinile deosebit de mobilizatoare care stau în fața colectivelor din întreprinderi și șantiere în primul an al actualului cincinal. Desigur, realizarea ritmică a planului la toți indicatorii este condiționată de modul în care conducerile de întreprinderi, organizațiile de partid își afirmă capacitatea mobilizatoare, politică și organizatorică în vederea asigurării în practică a unui înalt grad de utilizare a capacităților de producție și a forței de muncă din fiecare unitate economică. Iată de ce, pornind de la indicațiile cuprinse în ultimele documente de partid, în cuvîn- tările tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, participants la consfătuiri din toate județele au analizat cu un înalt spirit de responsabilitate o serie de probleme majore pe care le ridică mai buna utilizare a mașinilor, utilajelor și instalațiilor, a suprafețelor de producție, au făcut propuneri concrete pentru îmbunătățirea coeficientului de schimburi, pentru folosirea judicioasă a timpului de lucru.La o serie de consfătuiri, îndeosebi la cele din județele Brașov, Mehedinți, Maramureș, Sibiu. Suceava și Vîlcea, vorbitorii s-au referit Ia rezultatele pozitive înregistrate intr-unui sau altul din domeniile amintite, prezentînd, totodată, cî- teva din activitățile de perspectivă menite să contribuie la folosirea maximă a potențialului tehnic și u- man din fiecare întreprindere. Mai mulți vorbitori au subliniat că va trebui să se țină seama de învățămintele desprinse din activitatea anului trecut, cînd în unele întreprinderi s-a înregistrat o mare risipă de timp din cauza absențelor nemotivate și învoirilor, a natură o serie je au indici du-se hotărît, multiple, tîmpina acestCu cat către ce s-au creat în acest an în unele întreprinderi, care s-au stabilit indici de utilizare a capacităților de producție sub nivelul celor atinși în anul trecut, de exemplu, naval din ' indicele de prafețelor prezintă în dinte de reducere — de la 0,65 la 0,50 t/mp — iar indicele de folosire a utilajelor în secțiile de bază oscilează in jur de numai 55 la sută, față de 72 la sută cit s-a realizat la nivelul municipiului. Aceasta. deoarece schimbul II nu a fost încă generalizat, iar schimbul III se folosește în mică măsură. Un calcul sumar arată că prin utilizarea mai rațională a capacităților actuale, numai la unitatea respectivă se poate obține o producție suplimentară evaluată Ia circa 50 000 000 lei. O situație similară se întîlneș- te în secțiile auxiliare ale întreprinderilor constructoare de mașini, unde indicii de folosire a utilajelor se situează sub 47 la sută.în aceeași ordine de idei, la consfătuirile de lucru din județele Neamț. Sibiu, Galați au fost prezentate alte aspecte critice. insistindu-se și asupra unor neajunsuri care au a- părut in primele două luni din acest an. Atît în anul 1970, cît mai ales la începutul anului 1971 — a arătat ing. loan Angelescu, secretar al Comitetului județean Neamț al P.C.R.. în anumite întreprinderi nu s-a asigurat continuu utilizarea integrală, la parametrii maximi, a capacită-

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

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

DE CALITATE Șl EFICIENTĂ

unor deficiențe de organizatorică, cînd de mașini și utila- fost folosite cu scăzuți, intervenin- pe planuri pentru a preîn- repetarea lor in an.un accent critic ridi- au fost abordate de participanți situațiile

Analiza profundă — avînd o mare încărcătură de argumente și propuneri — a celor mai diverse aspecte ale activității economice a relevat hotărirea tuturor participanților la dezbateri, ca și a colectivelor pe care le reprezintă, de a determina în acest an o creștere simțitoare a nivelului eficienței activității economice — problemă esențială a dezvoltării economiei, a a fost în repetate rîn- conducerea de de stat. Partici- consfătuiri s-au

Așa, , la Șantierul Turnu-Severin, utilizare a su- de producție acest an ten-

cărei importanță subliniată duri partid și panții la referit pe larg, în cuvîntul lor, la o serie de măsuri vizînd reducerea consumului de materii prime și materiale, ridicarea productivității muncii, înlăturarea cheltuielilor neeconomicoa- se, a rebuturilor, ridicarea nivelului calitativ al tuturor produselor.Oprindu-se asupra unuia din factorii importanți de, creștere a eficienței economice — ridicarea productivității muncii — la consfătuirile din județele Maramureș. Brașov, Mehedinți, Sibiu, Neamț și Ialomița, s-au arătat o serie de neajunsuri care există în întreprinderi privind organizarea producției și a muncii, folosirea forței de muncă, mecanizarea diferitelor lucrări, care afectează, în final, nivelul randamentului în producție. Vorbitorii au precizat, totodată, că sînt necesare măsuri concrete și imediate în fiecare întreprindere pentru a curma aceste deficiențe si a asigura creșterea producției în cea mai mare parte pe seama productivității muncii.Mai mulți vorbitori au făcut ample referiri grija care trebuie să

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

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

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

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

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

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

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

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

lată o parte din aceste angajamente :

la _____ ____ se manifeste de către fiecare întreprindere pentru gospodărirea rațională a materiilor prime și materialelor, pentru reducerea consumurilor specifice, a cheltuielilor de fabricație, elemente care influențează direct nivelul rentabilității. Astfel, ing. Pavel Lala. directorul general al Uzinei de piese auto din Sibiu, a criticat cu severitate menținerea unor normative tehnice care creează o mare risipă de materiale. Sînt în metalurgie — a spus el — cote prea generoase în ceea ce privește profilurile laminatelor. Din această pricină. întreprinderea noastră a plătit în plus, în 1970, 320 000 lei, care reprezintă costul materialelor aruncate. Tn a- ceeași ordine de idei, mulți

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

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

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

ÎN JUDEȚUL MEHEDINȚI :
• Depășirea planului la producția marfă 

cu 51 000 000 lei, din care 17 000 000 lei pînă 
la 8 mai.

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

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

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

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

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

o Beneficii peste plan de 37,7 milioane 
lei.
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LUCRĂRILE CONFERINȚEI UNIUNII ARHITECȚILOR
Arh. ȘTEFAN BARTHON — Institutul de proiectări al Industriei ușoare :Biroul Uniunii nu s-a preocupat suficient de activitatea arhitecților care lucrează în institutele de proiectare industrială, ci a orientat atenta exclusiv către probleme de sistematizare și construcții so- cial-culturale. Or, după cum se știe, ponderea principalelor investiții în construcții este tocmai în industrie, peste 70 la sută. Dacă Uniunea arhitecți- lor ar fi dezbătut și probleme variate și complexe ale arhitecturii industriale — funcționalitate, eficiență economică, estetică, ambianta locului de muncă etc., — s-ar fi reușit atunci ca arhitecții să fie mai larg mobilizați în înfăptuirea acestor obiective, și, desigur, ei ar fi avut o poziție mai realistă în rezolvarea sarcinilor ce le revin.

Arh. CRISTIAN ENACHE- 
SCU — Institutul proiect — București :Vorbitorul s-a ocupat de u- nele probleme statutare și a propus între altele, ca în definirea Uniunii arhitecților noul statut să precizeze că U- niunea arhitecților din Republica Socialistă România este organizație profesională de creație, în care se încadrează, pe baza liberului consimță- mînt, arhitecții din Republica Socialistă România.Vorbitorul a mai propus ca din Uniunea arhitecților să poată face parte și specialiști în diverse domenii, fără titlu de arhitect — tehnicieni, ingineri în construcții, sociologi, economiști, artiști plastici, critici de arhitectură ș.a.m.d. — care printr-o activitate a lor au contribuit la dezvoltarea arhitecturii și urbanismului.

Arh. GHEORGHIU BUJOR— Institutul de proiectări al Ministerului învățămîntului :Expunerea făcută de tov. președinte Macovei ar fi trebuit să îmbrace aspecte de a- naliză mai profundă a problemelor, iar nu să îmbrace în- tr-o altă formă, cu mai multe cuvinte, dar la fel de general exprimate, cele ce ni s-au spus cu ocazia celorlalte conferințe ia care am participat. Cred că această prezentare inconsistentă se datorește necunoașterii în profunzime a problemelor care decurg din procesul de creație al arhitecților, a problemelor care decurg din procesul de realizare a construcțiilor.Sigur că, statistic privind lucrurile, darea de seamă a arătat cîte ceva. S-au ținut o serie întreagă de discuții de creație, s-au organizat o serie de dezbateri asupra diferitelor și variatelor forme pe care le îmbracă activitatea noastră, dar s-a dovedit că acestea au fost de cele mai multe ori organizate formal și, din păcate, puținele păreri care au putut fi reținute nu au ajuns să fie aduse la cunoștința conducerii pentru a fi valorificate.Vorbitorul a citat cazul proiectului Teatrului Național din București, care dacă ar fi fost discutat în cadrul dezbaterilor ce se organizează în Uniunea arhitecților s-ar fi creat condiții ca acesta să se îmbunătățească. Au fost, pe de altă parte, cazuri cînd s-au discutat la Uniunea arhitecților proiecte ale căror lucrări erau deja începute în stadiu foarte avansat (cele două stațiuni date în folosință vara trecută pe litoral, Venus și Jupiter) și cînd sugestiile membrilor U- niunii arhitecților nu mai puteau fi eficiente.
Arh. MIRCEA STANCU — Ministerul Turismului :Raportul — a subliniat vorbitorul — s-a referit la lipsa de inițiativă a arhitecților în acțiunea de diversificare a proiectelor de locuințe. Cred că rezultatele acestei acțiuni ar fi fost mai bune decît în prezent dacă cele patru categorii de confort de la locuințe ar fi fost anticipat experimentate la cîteva zeci de apartamente și apoi multiplicate în mii și zeci de mii de exemplare. Consider că nerecunoaș- terea rolului prototipului în arhitectura de serie este o vină a noastră. Nu sînt necesare prea multe vorbe pentru a demonstra că experimentarea unui nou tip de apartament este cel puțin la fel de obligatorie în civilizația contemporană industrială ca și experimentarea unui nou televizor, frigider sau aspirator de praf. Ne putem trezi, altfel, cu construcții a căror uzură morală să aibă tocmai un e- fect potrivnic față de economicitatea scontată.
Arh. DAN CRISTESCU — Institutul județean de proiectare Brașov :Amploarea fără precedent a activității de tipizare și industrializare, face astăzi ca un singur institut de tipizare să nu mai poată face față sarcinilor ce decurg din această activitate. Apare necesară ca o parte din aceste sarcini să fie preluate de acele institute județene de proiectare care au o practică și experiență bogată în activitatea de proiectare. Este păcat ca această experiență să nu fie valorificată.Brașovul, spre exemplu, — a spus vorbitorul — are o îndelungată experiență în problema industrializării construcțiilor de locuințe și so

cial culturale, are o experiență în activitatea de Cercetare și experimentare a construcțiilor din betoane ușoare, dispune de o fabrică de prefabricate de mare capacitate și bine organizată. Trebuie procedat în așa fel încît prefabricarea să nu devină un scop în sine, ci un mijloc de a exprima o Idee.
Arh. MIHAI CALINOV- 

SCHI — Institutul de studii și proiectări agricole :E foarte important — a spus vorbitorul referindu-se la construcțiile din agricultură — ca atunci cînd ne ocupăm de problemele sistematizării rurale să ținem seama și de cerințele imediate ale producției industriale și agricole, nu numai de problemele de perspectivă.Ar fi trebuit, deci, ca în darea de seamă expusă să se e- xemplifice prin așezări rurale cu tendință categorică de transformare urbanistică datorată tocmai noilor industrii amplasate în zona lor. Ce se întîmplă cu muncitorii care provin din aceste așezări ? Cum le sînt rezolvate problemele de cazare ? Cîte locuințe s-au materializat pentru deservirea industriilor respective ? Unde vor locui, spre exemplu, cele cîteva sute de familii de lucrători calificați, medici, ingineri, biologi, brigadieri, sala- riați, care peste cîteva luni vor deservi un mare combinat producător de carne în zona Titu ? Cred că la această oră nu se poate da un răspuns exact întrucît problema nu a constituit o preocupare.
Arh. MIHAI ENESCU — Institutul de proiectări „Car- pați“ :Vorbitorul a arătat că pro- iectarea-tip și industrializarea construcțiilor, metode aplicate de curînd, cu succes, și în domeniul arhitecturii spitalicești, au condus la posibilitatea deschiderii — aproape simultane a unui număr apreciabil de șantiere, la realizarea unor spitale de bună eficiență func- țional-economică necesare județelor noastre, la scurtarea substanțială a timpilor de realizare și a costului pe unitate.în realizarea noilor unități spitalicești, a arătat vorbito- tortil, este necesar să se acorde atenție îmbunătățirii continue a posibilităților de adaptare a construcției la condițiile diferite geografice, social-sani- tare, economice ale locului, la realizarea unui echilibru echitabil între funcționalitate și economicitate, stabilirea unor norme dimensionale unitare, realizarea unei cooperări funcționale posibile cu alte unități productive de pe teritoriu.Aceste probleme trebuie să formeze obiectul preocupărilor noastre, ale tuturor, preocupări în care arhitectul nu poate rămîne singur, rupt de- ceilalți factori interesați, în rîn- - dul cărora un rol bine conturat îl poate avea Ministerul Sănătății.
Arh. MIRCEA LUPU — Institutul de Arhitectură „Ion Mincu“ :S-a discutat aici ca, înainte de a fi realizate într-o formă finală, proiectele să fie supuse unor dezbateri largi. S-a discutat despre concursuri. Toate acestea sînt probleme foarte importante, pentru că, în primul rînd, ele încorporează ideea de eficiență și economicitate.Dar economicitatea ca criteriu de activitate este înțeleasă de obicei vag. In primul rînd, nu există o metodologie de autocontrol în cadrul arhitecturii. Foarte puține sînt proiectele care în cadrul ste-uri- lor au fost executate cu corectitudine și cu siguranța că variantele făcute reprezintă în- tr-adevăr o realizare valoroasă. In al doilea rînd, înfăptuirea proiectului, chiar după întocmirea antemăsurătorii și a devizului, duce la prețuri care sînt cu mult diferite de cele prezentate în documentația economică.în continuare, vorbitorul s-a ocupat de problema industrializării construcțiilor, arătînd că industrializarea trebuie în așa fel făcută încît să țină riguros seama de realitățile existente în țara noastră.
Ing. RADUCANU CIOROIU — adjunct al ministrului construcțiilor industriale :După ce a pus în evidență unele probleme ținînd, în actualul cincinal, de sectorul construcții, vorbitorul a precizat că în înfăptuirea planului de investiții în construcții rolul arhitectului intervine încă din momentul stabilirii amplasamentului. Prin amplasarea rațională a investițiilor trebuie să se evite ocuparea terenurilor productive din punct de vedere agricol, ale- gîndu-se în același timp terenuri care să ofere condiții corespunzătoare de fundare.Criteriu funcțional-econo- mic care trebuie să stea în centrul atenției proiectanților, nu a fost, însă, urmărit în suficientă măsură de arhitecți. Nu totdeauna spațiul construit a fost strict dimensionat după procesul tehnologic real, unele construcții industriale au fost supradimensionate, . neurmă- rindu-se o judicioasă dimensionare a spațiilor și suprafețelor de producție și administrație, ceea ce a condus la 

cheltuieli nejustificate. De a- semenea, în goană după efecte estetice, au fost prevăzute finisaje speciale scumpe.Noua orientare a construcțiilor în întreaga lume este caracterizată prin aplicarea legii „seriilor mari".Constatăm, însă, că în realizarea investițiilor se introduce cu mare greutate un grad mai înalt de prefabricate, se încorporează cu multă încetineală proiectele tip, pierzîndu-se astfel avantajul economic ce decurge din considerabila scurtare a termenului de punere în funcțiune a investiției.Trebuie studiate în mod creator și difersificate atît elemente prefabricate grele, cît și elemente ușoare, mai mici, care asigură flexibilitatea proiectării și chiar combinarea celor două tipuri în funcție de eficiența maximă în cadrul situației respective. Va trebui, de asemenea, dezvoltată tipizarea de elemente sau părți de construcții asamblabile în mod diferențiat, dar unitare ca dimensiuni și sisteme de îmbinare.Arhitectul trebuie să fie familiarizat cu toate aspectele funcțional-tehnice ale noilor modalități de construcție încă din perioada de formare în facultate. In acest sens sugerăm ca programul de învățămînt al Institututului de arhitectură să acorde o atenție sporită a- cestor aspecte.
Arh. ȘTEFAN BOBOCEA— Institutul județean de proiectare Galați :Vorbitorul a scos în evidență, în cuvîntul său, o serie de lipsuri din activitatea Uniunii privind colaborarea acesteia cu filialele județene. El a a- rătat că deși numărul membrilor aproape s-a dublat de la ultima conferință iar al filialelor din provincie a ajuns la 16, legătura care trebuia să existe între Uniunea arhitecților și filialele sale din provincie a fost neglijată. întreaga activitate a Uniunii noastre — a spus vorbitorul — a fost a- xată mai mult pe latura de club, activitate curentă, adică conferințe, cercuri de limbi străine, bibliotecă etc. îndrumarea activității profesionale, consultarea cu întreaga masă a arhitecților, luarea de poziții în problemele esențiale care frămîntă pe arhitecți, informarea lor asupra noutăților din creația de arhitectură nu s-au făcut simțite. Eu am făcut parte din comitet și îmi recunosc partea mea de vină. Ședințele de comitet nu au avut caracterul unor ședințe de lucru, ale unei organizații obștești socialiste, a arătat vorbitorul.
GHEORGHE PETRESCU — Secretar al Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor :Eforturile poporului nostru în toate domeniile de activitate, încorporează și contribuția prețioasă a arhitecților, a spus vorbitorul. Arhitecții au contribuit la punerea temeliilor unor importante obiective industriale, la realizarea atî- tor ansambluri de locuințe, școli, centre universitare, spitale, obiective culturale, complexe comerciale și hoteliere.Este de înțeles, deci, că amploarea programului de investiții din cincinalul care a început, necesită și creșterea efortului lucrărilor din proiectare, al arhitecților — alături de toți constructorii — în scopul valorificării cu maximum de eficiență economică a importantului efort material pe care-1 face statul nostru, concretizării lui în lucrări trainice, de înalt nivel tehnic și calitativ.Uniunea Generală a Sindicatelor, a subliniat vorbitorul, organele și organizațiile sindicale vor sprijini și în viitor eforturile arhitecților, ale cadrelor din proiectare, în vederea găsirii căilor concrete pentru transpunerea în viață a indicațiilor conducerii de partid și de stat de a asigura obiective bazate pe soluții constructive superioare, care să conducă la scurtarea duratei de realizare a acestora și la însemnate economii, la reducerea substanțială a supradimensionărilor în general, a lucrărilor ce nu-și justifică oportunitatea.
Arh. ALEX. COSTINESCU — Institutul de cercetări și proiectări alimentare :Cred că deficiențele constatate în activitatea de proiectare a construcțiilor industriale se datoresc tocmai faptului că s-a acordat o insuficientă atenție pregătirii multilaterale a arhitecților ce lucrează în acest domeniu și că aceștia s-au limitat de multe ori la rolul pasiv de a îmbrăca în construcții procesele tehnologice, privind datele furnizate de tehnologi drept elemente imuabile de temă și neinter- venind atunci cînd aceste date conduceau la spații, volume și costuri de construcții exagerate.Vorbitorul s-a referit apoi la problema specializării și îmbunătățirii periodice a cunoștințelor arhitecților care activează în domeniul construcțiilor.
Arh. ICEZAR NICULIU —Institutul politehnic Iași :A apărut necesitatea de in* cludere în specificul arhitecturii noastre moderne, la nivelul 

competitiv mondial, a ceea ce reprezintă tradiția noastră națională. Este o datorie a arhitecților de a realiza asemenea clădiri, potrivit pregătirii lor de pînă acum. în creația noastră, trebuie să exprimăm sugestiv, cu puternică forță artistică, tot ceea ce reprezintă valoros și tipic în arhitectura satului românesc. Să ne aplecăm cu mai multă atenție asupra exemplelor înaintașilor, maeștrilor, clasicilor artei românești, care au sintetizat genial valorile populare. Este înălțător să gîndești că Brân- cuși, Enescu, Țuculescu, Creangă, de exemplu, au dezvoltat elemente autohtone românești, fiecare în domeniul său artistic, ridicîndu-se pe culmile afirmării mondiale. De ce oare arhitectura modernă românească să nu năzuie și ea la asemenea înălțimi, demne de capacitatea artistică actuală a reprezentanților ei ?
Arh. MARIUS TUȚU, — Institutul județean de proiectare Constanța :Vorbitorul s-a ocupat în principal de problemele sistematizării rurale. El a spus: Paralel cu acțiunea de urbanizare a județului, în atenția proiectanților a stat și operațiunea de sistematizare a comunelor, care va fi terminată în întregime pînă la sfîrșitul a- cestui an. Proiectele, realizate prin utilizarea unui sistem informațional, și a unei metodologii corespunzătoare, au ținut seama de indicațiile conducerii partidului, precum și de cerințele opiniei publice, prin consultări și dezbateri la toate nivelele, asupra soluțiilor de sistematizare. Ele vor folosi ca ghid în dezvoltarea viitoare a localităților din județ.
Arh. LUDOVIC STAADEC-

KER — Institutul de arhitectură „Ion Mincu“ :Avem de rezolvat în actualul cincinal sarcini deosebite, în condiții calitativ superioare, și de eficiență economică mai înaltă față de rezultatele obținute în trecut.Uniunea arhitecților are în această problemă un rol important de jucat, pentru că este necesar să se stabilească unele jaloane de care ducem lipsă. Să stăm de vorbă și să definim toate elementele cu care trebuie să lucrăm. Cum trebuie să arate un oraș socialist, care sînt elementele cu care să putem compune determinantele sale funcționale ? Este sarcina noastră să traducem în teorie și în practică a- ceastă viziune asupra dezvoltării orașelor, care nu poate fi lăsată la voia întîmplării. Menirea Uniunii arhitecților ar fi de a pune în discuție proiecte realizate sau în curs de realizare, cu asistența activă a unui mare număr de specialiști, a opiniei publice. A- ceastă largă participare ar determina un permanent contact cu realitatea. (1 Bu
Arh. EUSEBIE LATEȘ — Institutul județean de proiectare Suceava :Scoțînd în evidență rezultatele pozitive obținute în domeniul construcției de locuințe și al unor obiective social-cultu- rale, cum este Casa de cultură din Suceava, vorbitorul a criticat totodată amplasarea unor întreprinderi industriale, cum ar fi Combinatul de celuloză, în vecinătatea zonei de locuit, fapt ce duce la poluarea periodică a acestui îndrăgit centru turistic al țării. Și asta — 

a subliniat vorbitorul — deoarece arhitectul nu are încă un cuvînt determinant la alegerea amplasamentului unei astfel de construcții. In continuare, arhitectul sucevean s-a referit la problema repartizării teritoriale mai judicioase a arhitecților, și în același timp la renovarea modului de pregătire a lor în cadrul facultăților, în sensul instituirii unor legături directe și permanente, încă din primii ani de studiu, cu practica, într-un județ sau altul, legături care să fie perpetuate, prin repartiție, și după absolvirea facultății.
Arh. DAN GEORGESCU — Institutul de studii și proiectări agricole :Tratînd despre reciclarea cadrelor, vorbitorul a spus între altele : Dacă nu reușim să-i aducem pe toți colegii noștri la planșetă, meseria pierde, iar pentru cei mai tineri lucrul este absolut demoralizator. Iată de ce propun ca, timp de un an de zile, indiferent de postul pe care-1 ocupă în ierarhia administrativă, fiecare arhitect să elaboreze cel puțin două proiecte absolut personale. S-a înregistrat cu multă satisfacție adăugarea cuvîntului „Creație11 în titulatura Uniunii noastre. Cred că este foarte potrivit ca acestui cuvînt să-i adăugăm și sensul. Creator înseamnă autor. Care sînt de fapt autorii, cine a făcut proiectul ? Ar trebui avută puțină grijă de salvgardarea acestui patrimoniu personal al fiecăruia.Am asistat recent la cîteva concursuri de proiecte și am ajuns la concluzia, date fiind condițiile în care s-au desfășurat, că astfel de întreceri nu sînt utile și produc confuzii. Mă întreb dacă nu este cazul ca, pe viitor, pentru lucrările mai importante să facem concursuri cu jurii internaționale.

Prof. ROMAN MOLDOVAN — vicepreședinte al Academiei de Științe Sociale și Politice :Este tot mai evident că în etapa actuală problematica complexă a ceea ce ne-am obișnuit să denumim urbanism înregistrează o creștere marcată pe de o parte prin amplificare, iar pe de altă parte prin interpătrunderi crescînde între tehnic, constructiv, arhitectural și social-uman. Cunoașterea adîncită a colectivităților umane, stabilite concret pe teritoriu asigură adecvarea corespunzătoare a cadrului construit de cerințe specifice de dezvoltare a diferitelor și a fiecărei colectivități umane.Oamenii de știință, cercetătorii din Academia de Științe Sociale și Politice își desfășoară eforturile lor asigurînd realizarea unui front larg de cercetare în toate științele sociale, în Programul de activitate pe anul 1971, fiind înscrise, așa cum este și firesc, și teme de cercetare în legătură cu problemele pe care le pune urbanismul, cum sînt : planificarea și sistematizarea teritorială, dezvoltarea corelată a mediului urban și rural, sisteme funcționale de colectivități teritoriale, studiul orașului satelit, orașele Pitești, Gheorghe Gheorghiu-Dej și zonele lor. studiul zonelor Vaslui-Iași și Gîrbău-Cluj, și altele.în încheiere vorbitorul și-a exprimat convingerea că o cît mai strînsă colaborare a cercetătorilor din domeniul științelor sociale cu arhitecții și urbaniștii va duce în viitor la soluționarea adecvată a multiplelor cerințe puse de viața însăși în fața sistematizatorilor și constructorilor.
Arh. ION NOVIȚKI — Ministerul Forțelor Armate :între altele vorbitorul a spus : Uniunea arhitecților va trebui să fie un organ foarte activ, avînd legături vii, directe, cu instituțiile de stat. Modul cum ne vom organiza de acum încolo va determina realizările sau insuccesele noastre. Cum vor lucra filialele în moa operativ cu Uniunea arhitecților ? Cum vom îndeplini sarcinile de înaltă răspundere puse de partid și de stat ? Iată cîteva probleme esențiale pe care Uniunea urmează a le rezolva cu matură competență. Cred că nu este lucrul cel mai important dacă Uniunea arhitecților este sau nu 0 organizație de creație. Nu aceasta contează, nu ce titlu poartă, ci ce face ea. Știm din practica lucrurilor că inginerul sau arhitectul se afirmă nu cu diploma, ci cu treaba. Uniunea arhitecților trebuie să se afirme și ea nu cu denumirea sa, ci cu calitatea activității pe care o depune.
Arh. NICOLAE PORUM- 

BESCU — Institutul politehnic Iași :Vorbitorul a relatat unele aspecte ținînd de modul de pregătire a arhitecților în tî- năra școală ieșeană cu acest profil. El a arătat că aici se acordă o deosebită atenție asigurării unei legături nemijlocite între forma teoretică și cea aplicativă, subliniind că ceea ce se predă la teoria arhitecturii este preluat în mod direct Ia proiectare la atelier, fapt ce creează studentului receptivitate față de problemele ce le ridică viața, practica. Arh. N. Porumbescu a arătat că pentru legarea arhitectului de condițiile concrete, practice ale societății ar fi indicat ca numai după o anumită perioadă de activitate direct în producție, după ce studentul a dovedit că are aptitudini în domeniul respectiv, să-i fie a- cordată diploma.
Ing. SILVIU OPRIȘ, adjunct al ministrului industriei materialelor de construcții :După ce a adus un salut conferinței în numele conducerii ministerului și a lucrătorilor din această ramură de industrie, vorbitorul s-a referit la unele aspecte actuale ale colaborării dintre producătorii de materiale de construcție și arhitecți, insistînd îndeosebi asupra problemelor referitoare la diversificarea materialelor de construcții, asigurarea cu noi materiale și elemente *e construcții, ușoare și eficiente, pentru industrializarea lucrărilor, mărirea productivității muncii și reducerea duratei de execuție a lucrărilor. în cincinalul încheiat recent, a arătat vorbitorul, întreprinderile din ramura materialelor de construcții au obținut importante realizări, reușind să satisfacă în întregime necesitățile programului de investiții al țării, cerințe ale pieții interne și exportului.Cu toate acestea considerăm că, față de condițiile țării noastre, de potențialul uman și de necesități în primul rînd, industria materialelor de construcții și acele sectoare care produc materiale pentru construcții, au rămas datoare în unele domenii care caracterizează nivelul tehnic al lucrărilor de construcții și determină eficiența lor.Un aspect mai puțin explorat este, după părerea noastră, acela al cheltuielilor de întreținere și exploatare al construcțiilor. în condițiile producerii unor materiale noi, trebuie elaborate studii prin care să se stabilească soluțiile constructive optimizate din punctul de vedere al eficienței,

care să pună în valoare tocmai această calitate a materialului și pe această bază să se fundamenteze eficiența lucrărilor de construcții.
Arh. VASILE MITREA — Filiala din Cluj a Uniunii Arhitecților :După ce a adus în discuție unele probleme vizînd îmbunătățirea sistemului de pregătire a cadrelor, conformă cu cerințele complexe ale epocii și condițiile țării noastre, vorbitorul s-a referit la unele anomalii înregistrate în organizarea și desfășurarea muncii în institutele de proiectare. Referindu-se la o altă carență din activitatea breslei el a arătat că posibilitățile profesionale ale arhitectului nu sînt folosite la adevărata valoare, realizarea multor proiecte importante căzînd în sarcina tehnicianului și desenatorului, renunțîndu-se, adeseori, la relația firească desenator- tehnician-arhitect. Este cazul locuințelor particulare, ce se construiesc în toate orașele țării, proiectate însă de tehnicieni și nu de arhitecți.O altă situație nefirească este și aceea că arhitectul nu face încă parte din comitetul județean pentru cultură și artă și din alte organizații care să-i permită să participe la luarea unor decizii, cum ar fi amplasarea adecvată a monumentelor, a lucrărilor de artă în spațiile construite, ori la recepțio- narea unor obiective construite după planurile sale.
Prof. arh. ASCANIO DA

MIAN — rectorul Institutului de arhitectură „Ion Mincu“ :Salutăm cu toții înființarea celor trei școli noi de arhitectură în învățămîntul superior din provincie — a spus prof. arh. Ascanio Damian. Incontestabil că înființarea lor reflectă însemnătatea acordată acestui învățămînt, dar are și implicații în sensul recrutării teritoriale și sociale a studenților în condiții mult mai bune. Anul de învățămînt 1970—1971 a introdus învățămîntul pe cele două trepte, ceea ce este foarte important.Cunoașteți cu toții școala de ieri și de azi. Trebuie să recunoaștem că față de trecut, dispunem acum de un corp didactic de valoare, selectat, după părerea mea, cu exigență și cu simț de răspundere, Că avem studenți foarte buni, în fine, în ceea ce privește planul de învățămînt. acesta are marele avantaj că în privința dispunerii cursurilor teoretice, raportate la practică, Institutul de arhitectură „Ion Mincu“ este unul dintre institutele unde acest procent se realizează într-o foarte mulțumitoare proporție. Măsuri pe care Ministerul învățămîntului le recomandă acum tuturor școlilor superioare șl anume ca studenții să fie continuu solicitați, se practică la noi de foarte mulți ani, și nu ca o inițiativă a noastră. Este o moștenire. Tot ce am avut bun în școală, noi am păstrat, am perfecționat.Ca să închei aceste considerații, cred că cel mai sigur mijloc de etalon al performanțelor școlii noastre, al calității acesteia, este de a le confrunta cu ale altor instituții similare. în lume există 2 000 de școli de arhitectură. Unele sînt recunoscute ca valoroase. le cunoașteți și dv„ altele nu. Școala de Beaux Arts de la Paris înființată în 1648. este recunoscută în întreaga lume. Ei bine, trebuie să vă spun că diplomele elaborate de Institutul de arhitectură din București sînt e- chivalente cu acelea emise la Beaux Arts. In continuare, vorbitorul s-a ocupat de unele probleme privind organizarea celor trei școli de arhitectură de la Cluj, Iași și Timișoara,
Arh. ION FAKELMAN — Filiala din Timișoara a Uniunii arhitecților :Una din cauzele rămînerii în urma a activității arhitecților din punct de vedere al calității — a arătat în cuvîntul său arhitectul timișorean — o constituie faptul că în prezent munca proiectantului este dusă mai mult intuitiv decît pe baze științifice, fapt care influențează în mod negativ eficiența. Pentru înlăturarea acestei situații este necesar ca Uniunea arhitecților să stabilească unele teme de cercetare teoretică, rezultate din necesitățile reale, care ar putea să fie puncte de pornire pentru obținerea unui titlu post-universitar.în continuare vorbitorul s-a ocupat de unele probleme privind activitatea arhitecților cu funcții administrative. In această ordine de idei el a arătat că în unele cazuri nimeni nu vrea să preia funcția de arhitect-șef al orașului pentru motivul că există primejdia de descalificare, lucru, evident, nenormal. în acest sens el a propus ca arhitec- tul-șef al orașului să fie el însuși autorul schiței de sistematizare a localității.

Ing. OLIVIU RUSU — Vicepreședinte al Consiliului național al inginerilor și tehnicienilor :Procesul de industrializare a construcțiilor solicită o colaborare multidisciplinară — 

a arătat vorbitorul — o colaborare care să reunească în jurul acelorași preocupări arhitecți, ingineri, tehnicieni constructori, tehnologi, matematicieni și economiști. Vechiul mod de a concepe relația arhitect-inginer — a spus ing Oliviu Rusu — trebuie înlocuit cu modelul echipei, în care conlucrarea să fie permanentă, în care fiecare să participe continuu la realizarea scopului final. Numai printr-o colaborare strînsă în extinderea tipizării și a prefabricatelor se vor putea obține lucrări identice de detalii, dar de mare diversitate în ansamblu.
Arh. ȘTEFAN MACRA — Filiala din Tîrgoviște a Uniunii arhitecților :Vorbitorul s-a ocupat pe larg de unele aspecte ale muncii arhitecților care lucrează nemijlocit în cadrul Consiliilor Populare județene și municipale în calitate de îndrumători, organe de control și de decizie. După ce a scos în evidență o serie de realizări obținute în aceste activități, el a criticat o serie de măsuri de ordin administrativ cu aspect birocratic, care constituie o frînă în munca de sistematizare a localităților, a- probarea amplasării unor clădiri, vorbitorul a spus : Consider că actuala formă de organizare a consiliilor tehnico- științifice și a comisiilor de sistematizare orășenești și județene nu asigură un cadru adecvat și științific de analiză a lucrărilor. Uneori se ajunge chiar la dispute între reprezentanții acestor comitete și proiectanți, datorită unor formalisme și îngrădiri impuse de acte normative învechite și depășite.
Arh. ANDREIANA MUȘA- 

TESCU — Institutul de studii, cercetări și proiectări construcții zootehnice și agricole .Vorbitoarea a arătat că în țara noastră femeile avînd profesiunea de arhitect, în număr de aproximativ 600, au făcut proba capacității lor profesionale în toate sectoarele de arhitectură, sistematizări urbane și rurale, construcții de locuințe, social-cul- turale, industriale, agricole și altele.Referindu-se la domeniul în care lucrează, vorbitoarea și-a exprimat regretul că pînă în prezent Uniunea arhitecților nu a susținut în suficientă măsură activitatea de proiectare pentru construcții agricole. Proiectarea în agricultură, a arătat vorbitoarea, mai este considerată de mulți confrați ca o problemă minoră, care nu merită atenția arhitecților. Ținînd seama de volumul important de investiții prevăzut pentru agricultură în actualul cincinal — 80 miliarde lei, ea a propus Uniunii arhitecților să înscrie în programul său de activitate și probleme din domeniul construcțiilor agricole și ca una din secțiile comitetului de conducere al Uniunii să-și a- xeze activitatea pe probleme de această natură.
OVIDIU MAITEC, vicepreședinte al Uniunii artiștilor plastici :Sarcinile, dimensiunile și ritmul construcției socialiste impun în viitor o cît mai strînsă colaborare între arhitect și artist, un efort continuu susținut. în continuare, vorbitorul a subliniat necesitatea depășirii nivelului actual, al unei conlucrări de tip administrativ, și eliminării, măi flies, a improvizației. Această colaborare ar trebui să se bazeze în primul rînd pe un dialog de idei și mai ales pe un program bine conturat, de perspectivă. Domeniul artei de for public. începînd cu monumentele de înaltă semnificație, continuînd cu decorația de interior și exterior, cu mobilierul și decorul străzii, în general al întregului mediu de viață citadin, delimitează sfera vastă în care arhitectul și artistul plastic sînt chemați să colaboreze cît mai strîns și permanent.El a recunoscut apoi că artiștii nu dau întotdeauna soluția cea mai indicată, că în absența unei colaborări de fond, soluțiile lor nu sînt întotdeauna cele mai fericite, impietînd asupra expresiei de ansamblu. Tocmai de aceea colaborarea cît mai strînsă dintre cei doi factori — artist și arhitect — poate înlătura asemenea deficiențe.

Arh. RADO COLOMAN — Institutul județean de proiectare — Mureș :Referindu-se la activitatea care se desfășoară pe cuprinsul țării în domeniul elaborării schițelor de sistematizare a municipiilor, orașelor și comunelor vorbitorul a arătat că în județele Mureș și Harghita sute de localități au schițele de sistematizare puse la punct. El a relevat faptul că deși există aceste studii totuși continuă să se ridice locuințe în

zone din afara perimetrului lor, că la ora actuală nu e- xistă o legislație prin care să fie reglementată această problemă.
Arh. GHEORGHE SASAR- 

MAN — redactor la ziarul „Scînteia" :Vorbitorul a subliniat necesitatea ca, în spiritul adîncirii democratismului vieții sociale și în conformitate cu principiile promovate de partid, să se facă unele modificări în statutul Uniunii arhitecților. Astfel, propunerile de candidați pentru comitetul de conducere ar fi nimerit să se facă în plenarele filialelor și în ședințele cercurilor, o dată cu alegerea delegaților la Conferință. Alegerea președintelui Uniunii arhitecților s-ar putea face de către plenul conferinței și nu de comitet. A- ceastă propunere a și fost, de altfel, însușită de delegații la Conferința a IlI-a. Pentru a asigura participarea membrilor Uniunii la luarea hotărîri- lor importante, activitatea organelor de conducere ar trebui să fie mai larg cunoscută ; în acest scop, alături de actuala revistă „Arhitectura'*, care apare la două luni o dată, ar fi utilă existența unei publicații săptămînale a arhitecților, în care să fie loc și pentru promovarea teoriei și criticii de arhitectură.
Arh. HANRIETA DELA- 

VRANCEA — Institutul județean de proiectări Ilfov :.Printre numeroasele probleme pe care le-a abordat, arh. Hanrieta DelaVrancea a ridicat și pe cea a Stas-urilor. Vorbitoarea a spus : Pe lîngă celelalte sarcini care au fost atribuite Uniunii aș mai sugera încă una : Uniunea să revizuiască Stas-ul, să aibă o grupare de arhitecți dispuși să facă acest lucru cu meticulozitate, să vadă, să constate care Stas-uri sînt bune, pentru ca cele ce nu mai sînt valabile să fie date la o parte și să se elaboreze altele, dacă este nevoie. Toate normativele se cer reactualizate, deoarece uneori unele anulează pe celelalte, fără a ne aviza în prealabil. Este, de asemenea, necesar să se perfecționeze normele de lucru și proiectele tip.în continuare, vorbitoarea s-a referit la unele probleme acute privind dimensiunile construcțiilor și evitarea poluării atmosferei. în proiectele mele — a arătat domnia sa — am amplasat blocurile cît de des se putea, dar am respectat normele, rezervînd suprafață pentru joaca copiilor, pentru odihna bătrînilor, pentru sport. Dacă nu respecți asemenea cerințe atunci faci orașe în care nu se mai poate trăi, care poluează mediul înconjurător și unde oamenii nu mai pot să respire.
Ing. ADRIAN LUPESCU — Institutul de studii și proiectări pentru Arhitectură, Sistematizare și Tipizare :O problemă la care s-a referit a fost aceea a stabilirii unui stil de arhitectură națională contemporană ținîndu-se seama atît la proiectare cît și ia ridicarea propriu-zisă a construcției, de posibilitățile materiale și soluțiile moderne existente. După cum a arătat el, tipizarea și industrializarea nu constituie o piedică în realizarea unei arhitecturi de e-. sență națională. Dacă ar creș-, te productivitatea la prefabricatele de mare serie — cum sînt cele de structură și de planșee — 6 economie de 5 la sută obținută aici ar permite creșterea cu 30 la sută a prefabricatelor de mică serie — diferite panouri de fațade, balcoane, etc. — fără ca prețul global al construcției să fie a- fectat. Pe această cale se vor putea ridica construcții cu aspect divers, multiple fațete ale unui stil demult dorit și discutat.

Arh. DAN PREDESC'U — Institutul de proiectări construcții de mașini :Există o activitate care în toate țările dezvoltate industrial intră și în sfera de preocupare a arhitecților, dar despre care nu s-a vorbit aici. Este vorba de activitatea de industrializare. Cîtă nevoie are industria noastră de coordonarea și organizarea acestei activități în momentul în care se pune cu atîta acuitate problema competitivității produselor ei pe piața externă, nu este nevoie să mai arăt.Este necesar ca fondul de arhitectură să devină ceea ce arhitecții așteaptă de multă vreme de la el. și anume o instituție productivă, care să valorifice potențialul creator al arhitecților. să devină pivotul material al Uniunii. Ș-ar evita astfel ciudata situație de azi cînd arhitecții s-au aciuit pe lîngă cooperativele agricole de producție, unde execută diverse proiecte pentru secții de împletit papură și mai știu eu ce materiale Dlastice, sau metale presate. Mă gîndesc că acești confrați ai noștri se vor duce peste cine: ani nu la conferința uniunii noastre, ci la cea a lucrătorilor din agricultură, dacă noi nu ne vom angaja să organizăm activitatea de creație pentru industrie.
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Savantul sovie
tic s-a născut la 
15 aprilie 1896, In 
orașul Saratov. 
După absolvirea 
Universității din 
Petrograd, este 
numit in fruntea 
laboratorului de 
fenomene electro
nice din institutul 
cu același nume, 
Întemeiat de aca
demicianul Ioffe.

Ales membru 
corespondent al 
Academiei de ști
ințe in anul 1929, 
savantul sovietic 
devine membru 
titular al acestui 
Înalt for științific

in anul 1932. N.N. 
Semionov conduce 
de numeroși ani 
Institutul de fizi
că chimică al Aca
demiei de Științe 
a U.R.S.S. tn anul 
1941 a fost distins 
cu Premiul de Stat 
acordat pentru lu
crarea științifică 
„Teoria reacțiilor 
sulfonice" și „Te
oria termică a 
combustiei și ex
ploziei". Pentru 
lucrări remarca
bile în domeniul 
studierii cineticii 
reacțiilor chimice, 
academicianul so
vietic este distins,

in anul 1956, eu 
Premiul Nobel.

Din 1963 este vi
cepreședinte al A-

cademiei de știin
țe a U.R.S.S. O- 
mul de știință 
este și Erou al U- 
niunii Sovietice.

NATURA ESTE DARNIOÂ
DOAR DE DE! PREGĂTIT!

de N.N.Un adevăr recunoscut unanim grăiește : în secolul XX oamenii trebuie să trăiască ținînd seama de faptul că sînt fiii acestui secol. Este o epocă deosebit de vijelioasă, pe plan social și tehnic, dimensionată, de asemenea, de importante mutații ce au loc atît datorită modificărilor la care este supusă natura, cit și proceselor complexe ce au loc în însăși ființa umană.Secolul XX — spre deosebire de toate celelalte secole anterioare — își are, deopotrivă, problemele sale, dar și un anume ritm al său ce-și pune amprenta, mai cu seamă, asupra personalității oamenilor tineri în plină formare. Am ținut să fixez această idee chiar la începutul răspunsului pe care îl trimit în România, deoarece de aici, din acest punct, pornesc o sumedenie de considerente implicate în tratarea problemelor atît de complexe ale reușitei în viață. Pentru că la urma urmelor, însăși datele problemei sînt altele, de la o epocă la alta.Astăzi, mai mult ca oricînd, fie că lucrezi în- tr-o uzină, într-un laborator de cercetare sau ești muzicolog, nu poți dobindi notorietate dacă nu-ți unești eforturile cu știința cea mai înaintată. Nu că ar fi o „modă", dar este o necesitate dominantă, care face să ne gîndim tot mai asiduu la posibilitățile umane de a folosi cît mai deplin știința — ca univers de preocupări, ca metodologie, ca stare de spirit.Ca om de știință, ca fizician, îmi place ca a- tunci cînd mă adresez tinerilor să le amintesc invariabil că sînt fii ai secolului XX — iar mulți dintre ei vor trăi în condițiile societății umane ce va ființa în anul 2 000. Ei bine, tuturor doresc să le reamintesc că aceasta, pe lîngă satisfacția de a trăi într-o asemenea epocă de marș social și științific înspre viitor, le aduce cu sine o seamă de mari responsabilități dintre care una mi se pare a avea proeminență : a nu uita nici o clipă de ritmul secolului nostru. Instrucție aprofundată, vastitate de domenii și de preocupări, eficacitate în toate actele, competență, jțrin înaltă calificare, suplețe și dinamism de spirit, — toate exprimă acest ritm, asigură succesul și duc înspre acea notorietate pe care, pe bună dreptate, o dorește orice tînăr de valoare care are cu ce se prezenta în fața societății.Profit de posibilitatea ce mi se oferă — de a pleda în favoarea chimiei, una din marile cuceriri ale spiritului uman care contribuie enorm la dezvoltarea civilizației. Secolul XX este marcat prin efervescenta dezvoltare a fizicii, prin realizarea unor imagini închegate și logice asupra structurii atomului, ceea ce a exercitat, firește, o influență hotărîtoare asupra progresului chimiei. Acest proces a avut loc mai cu seamă la începutul secolului. Începuturile activității mele științifice se înscriu în această perioadă, în care chimia, dintr-un capitol al chimiei fizice, s-a transformat, treptat, într-o știință de sine stătătoare, în știința despre procesul chimic.Pentru a fi mai bine înțeles, voi face cîteva relații cu caracter social. Vă imaginați, a te o- cupa de chimie într-o țară istovită, pe_ jumătate distrusă de ravagiile a două războaie — cel imperialist și cel civil — însemna un efort extrem, pe plan uman ca și opțional. Toată viața voi ține minte o oră din clasa a V-a, cînd profesorul mi-a spus :— Semionov, vorbește-mi despre clor...Din păcate, am putut bîigui doar puține cuvinte... De altfel, în acea clipă de derută socotesc că m-am întîlnit, într-adevăr, cu chimia. M-am ambiționat : voi afla ce-i cu clorul, bromul, iodul... Am pus mîna pe manual și nu l-am lăsat pînă ce nu l-am citit în întregime. Dar nu numai atît : l-am învățat cu strășnicie. Acesta a fost doar începutul. Dar nu eram încă mulțumit de mine, deoarece nu tratam totul cu seriozitatea cuvenită. A trebuit să mai treacă un an sau doi, — nu-mi aduc bine aminte, — pînă ce am ajuns să posed două cărți care m-au captivat. O lume extraordinară mi se dezvăluia. Eram cucerit de-a dreptul. Va mai trece aproape un sfert de secol pînă ce în prefața la lucrarea mea „Reacțiile sulfonice", principala operă a întregii mele vieți, voi aminti numele acestor două cărți-cheie prin următoarele cuvinte din prefață : „Dedic această carte savanților Svante Arrhenius și Van Hofi". Lucrările acestor mari dascăli ai mei, de la care am învățat fără ca ei sâ-mi fi fost profesori, m-au determinat ca din fragedă tinerețe să_mă ocup de fizică, cu o direcție specială — să învăț să o a- plic la problemele chimiei. O lectură bună, la timpul potrivit, poate face minuni, poate determina și profila destine umane !Tn acea perioadă, în atmosfera de pasionante cercetări dublate de aprofundate studii, cînd apăreau necontenit noi descoperiri, mi-am_ înscris strădaniile pe o orbită dominată de fizică : m-am simțit fizician și m-am dedicat cu căldură acestei științe. Dar, pe undeva, ținut parcă sub obroc, dăinuia interesul vechi, nestins pentru chimie. Tot mai îndîrjit reveneam la ideea necesității unei punți între fizică și chimia clasică.

SEMIONOVO întîmplare m-a ajutat s-o găsesc.Intr-o bună zi s-a prezentat la laboratorul pe care-1 conduceam a tînără, dorind să ne arate o experiență proprie care, spunea ea, „nu are explicație". Nimeni nu a luat-o în seamă. Toată lumea era ocupată cu problemele institutului pe care trebuia să le rezolvăm într-un termen definit; nimeni nu mai avea timp să se ocupe de o nouă temă. Fata a perseverat. Nu ne-a cerut decît să-i oferim posibilitatea de a face cîteva experiențe, ceea ce a și obținut. Curînd însă experiențele ei consacrate „focului rece", au a- tras atenția întregului colectiv al laboratorului. Eram uluiți. Nimeni nu putea să-și explice, nici aproximativ, noile fenomene atît de ciudate ce aduceau a... minuni. Am hotărît să verific personal exactitatea experiențelor. Tn procesul de lucru au ieșit la iveală numeroase fapte noi, uimitoare. Cel mai neașteptat fenomen consta în trecerea bruscă de la o inerție aproape totală a substanței la furtunoasa scurgere a procesului.Tabloul descoperit era asemănător unui „to,- rent", pornit din munți ; piatră cu piatră, una după alta, fiecare se lovește de cealaltă, o ciocnește deși uneori rămîne înțepenită din cauza unui obstacol. Tn mod analog acționează și molecula oxidului de fosfor atunci cînd este stîr- nită și se lovește de molecula de oxigen. Atît timp cît în recipient se află puțin oxigen, ciocnirile sînt rare. Apare însă un moment critic cînd ia naștere un „torent", o reacție în lanț. Au trebuit să treacă săptămîni, luni și chiar ani, a trebuit să facem zeci și sute de experiențe pînă ce „minunile" din eprubetă să poată fi explicate.O singură greșeală cît de neînsemnată, o ezitare, o scădere a ritmului, un singur caz de incompetență și am fi trecut pe lîngă rezultat. De atunci mi-am format postulatul că natura este darnică doar cu cei pregătiți, cu răbdare dar și cu cunoștințe. Natura abordată meticulos calculat, metodic, a fost nevoită să-mi dezvăluie secretele sale. Și astfel, precum am presupus, am descoperit procesele sulfonice, atît de larg răspîndite.Aici ajuns, aș dori să mă refer la o chestiune pe care aș denumi-o „metodologie științifică", dar și umană. încă din perioada micului laborator școlar nu mi-am schimbat principiile. Am învățat ce înseamnă urmărirea pasionată.a tainelor naturii nu ca o îndeletnicire profesională, ci ca un datum al personalității mele. încă din facultate ne-am străduit să înălțăm cît mai sus posibil cota exigențelor, încît cine nu ținea pasul, nu se pregătea, nu se zbuciuma pentru știință era silit să renunțe. Seminariile noastre provocau stupoarea noilor asistenți deoarece ele începeau deseori chiar cu ideile discipolilor. Titlurile și meritele celor prezenți erau date uitării, principalul era să ai cap. Aceste seminarii se transformau în discuții libere și nu ajungeau la faza încheierii lor prin vreo concluzie. Neîncheiate, seminariile făceau creierul să zbîrnîie, ofereau material de reflectare. N-am întîlnit niciodată o „torpilă" științifică mai eficace decît acest gen de dezbateri neîncheiate.Pornit pe panta confesiunilor, voi îndrăzni să afirm : consider că principala sarcină a tînăru- lui om de știință este aceea de a-și pune neîncetat probleme, iar în căutarea răspunsului trebuie să se plaseze, obligatoriu, pe mai multe variante. Tn tinerețe mi s-a reproșat deseori că aș fi un om împrăștiat. Criticii mei n-au avut dreptate. întotdeauna am socotit că în fiecare caz de rezolvat sînt cuprinse zeci de posibilități dintre cele mai interesante și captivante. Care anume va determina cea mai bună recoltă științifică — aceasta este dificultatea dar și cheia izbinzii. Apoi tînărul cercetător n-are voie să se izoleze în știință. Pentru ca să se nască un „torent" de idei, el trebuie să se afle în mijlocul oamenilor, în miezul evenimentelor științifice, directe ori interferențe. După cum există și o altă regulă — să respecte puritatea științei, să aprecieze obiectiv propria sa muncă în contextul echipei, și în care se află depusă o autentică înflăcărare, viața întreagă. Și apoi să nu stagneze, să nu se automulțumească. Omul de știință, ca de altfel orice creator din indiferent care domeniu al activității sau creației u- mane trebuie să fie, într-un anume fel, propriul său dușman. In aceasta constă intreaga mă- reție și totodată condiția dramatică a existenței savantului.Cu toții legăm procesul cunoașterii lumii înconjurătoare de știința chimiei j ea este folosită în transformarea naturii. Și nu poate exista un specialist în zilele noastre care să nu albă nevoie de cunoștințe de chimie. Cred că un deziderat al secolului este și acela de a ne racorda „undei chimiei". Este o invitație într-un domeniu în care o lume gigantică, miraculoasă și captivantă își așteaptă celebritățile de mîine, aflate printre tinerii de azi. Este, dacă vreți, o componentă intrinsecă a secolului XX...

TELEGRAMĂ
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliu

lui de Stat al Republicii Socialiste România, a trimis Domnu
lui EDWARD AKUFO-ADDO, președintele Republicii Ghana, 
următoarea telegramă :Cu prilejul celei de-a XlV-a aniversări a proclamării independenței de stat a Republicii Ghana, am deosebita plăcere să adresez Excelenței Voastre, în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al poporului român și al meu personal, cordiale felicitări, împreună cu cele mai bune urări de progres poporului ghanez.
AGENDA

• VINERI LA AMIAZA, s-a înapoiat de la Budapesta ministrul forțelor armate ale Republicii Socialiste România, general-colonel Ion Ioniță, care, însoțit de general-colonel Marin Nocolescu și gene- ral-locotenent Vasile Ionel, adjuncți ai ministrului, a luat parte la ședința Comitetului miniștrilor apărării din state
le participante la Tratatul de la Varșovia.

PRONOSTICUL 
ZIARULUI NOSTRU 

PENTRU CONCURSUL
PRONOSPORT NR. 10

Crișul — Politehnica Iași 1
C.S.M. Sibiu —

Progresul Buc. 1
Poli Timișoara —

Steagul Roșu 1 x
Corvdnul — Steaua 2

C.F.R. Arad —F.C. Argeș X 2
Prog. Brăila — Jiul X
Inter — Milan 1X2
Juventus — Napoli X

Florentina — Torino X
Lazio — Bologna X 2
Sampdorla — Roma X
Foggia — Cagliari X

UTECIȘTII IN ADUNĂRILE
SALARIAȚILOR

(Urmare din pag. I)

în bune condițiuni a acestui curs.— In urma constatării că absolvenții nu sînt destul de bine pregătiți atît din punct de vedere teoretic cît și practic — adaugă Alexandru Pop. secretarul comitetului U.T.C. de la uzina „Metalul Roșu" — adunarea generală a salariaților a hotărît ca ucenicii din anul III de la secția prelucrări mecanice să fie repartizați pe grupe de mașini și, sub conducerea unui maistru-instructor, să primească plan de producție. A- cum putem să urmărim evoluția fiecăruia, cum reușește

să-și realizeze sarcinile de plan, ce greutăți întîmpină, pentru a-1 ajuta de fiecare dată cînd are nevoie.— E una din noile sarfcini ale organizației noastre U.T.C. — ține să precizeze strungarul Viorel Farcaș, secretarul comitetului U.T.C. de la prelucrări mecanice.N-am amintit decît cîteva din acțiunile înscrise pe agenda de lucru a organizațiilor U.T.C. ca urmare a propunerilor colectate la adunările generale ale salariaților. Ne-am rezumat doar la cele care țintesc perfecționarea profesională a muncitorilor. Ele sînt însă mult mai numeroase. Faptul că
(Urmare din pag. I) ristice unei meserii sau alteia", am vrut să vedem, practic, consecințele acestei optici. Cel mai bine își dau seama dacă elevii școlilor profesionale au nevoie de mal multă mișcare, de o robustețe fizică, dacă el fac destul sport, oamenii care lucrează nemijlocit cu ei. Iată, în cele ce urmează, opinii ce contrastează flagrant cu părerile, cu concepțiile reprezentanților celor două ministere.IACOB SAVU, DIRECTOR ADJUNCT AL GRUPULUI ȘCOLAR PROFESIONAL „PROGRESUL" — BRĂILA : „în școala noastră învață carte și diferite meserii vreo 2 300 de elevi. Urmărindu-i de mai mulți ani, pot să susțin că formarea unor muncitori viguroși, puternici, sănătoși, indrăzneți, capabili de eforturi fizice, așa cum se cere în producție, e posibilă numai dacă în programul de învăță- mînt se acordă educației fizice, sportului aceeași atenție ca și materiilor de studiu sau orelor de practică în producție. Cu o singură oră pe săptămină elevii nu capătă nici măcar noțiunile de bază. Avem elevi care nici măcar nu știu să meargă frumos. Nu-i acesta un efect al faptului că nu fac suficientă mișcare și că nu-s învățați să practice exercițiul fizic ? Pledez pentru 2 ore de educație fizică in programă — cel puțin — și poate tot 2 de activități sportive, acest spațiu într-o săptămină considerîndu-1 minim, în- trucît constat zilnic la elevii noștri, și cred că ei nu fac excepție de la regulă, un grad scăzut de mobilitate, o anume rigiditate în mișcări. O cît de sumară cercetare ar constata cu ușurință că rezistența la efort, la condițiile și schimbările de climă, de temperatură e îngrijorătoare. Din cei 32 de elevi ai unei clase, într-o singură zi au lipsit 11 ! Cel puțin 25 Ia sută nu au o dezvoltare fizică normală, o pregătire corespunzătoare pentru un randament bun în producție. Se știe, contingentele cele mai numeroase ale

școlilor profesionale — 70 la sută — se recrutează din mediul rural. Aceștia vin în școală fără deprinderi, fără noțiuni elementare în acest domeniu poate și pentru faptul că n-au avut profesori calificați. Dar tocmai acest lucru pledează pentru un număr mai mare de ore în programă. Meseriile de strungar, lăcătuș, frezor, electrician, sudor etc. cer un trup călit, rezistent Ia efort, cer agilitate, îndrăzneală, curaj, calități pe care tinerii le pot căpăta practicînd in permanență exercițiul fizic, făcind zilnic sport, mișcare".DR. EMIL PASCAL — DISPENSARUL UZINELOR „PROGRESUL" BRĂILA : „Numai în primele 2 luni de zile ale a- cestui an, s-au înregistrat circa 1 600 de ore nemotivate, datorate exclusiv tinerilor. Dar iată o cifră și mai concludentă : nu-

mină aceleași constatări. Astfel, în 1959 prof. dr. docent A. Io- nescu, făcînd un studiu în mediul școlar, găsește la o colectivitate de 100 000 elevi. 40 la sută deficiențe fizice constituite. S-ar părea că în școlile profesionale, unde alături de activitatea intelectuală se adaugă și o susținută activitate fizică, procesul acestor deficiențe să fie mai scăzut. Oare aceasta-i realitatea ? într-un studiu întreprins in 1963 de conf. C. Alexandrescu și biochimistul Gh Harâlam- bie pe elevii școlii de ucenici „Vulcan", aceștia găsesc un procent de 47 Ia sută deficiențe fizice constituite, deci cu 7 la sută ntai mult decît la elevii din școlile generale. într-un alt studiu efectuat în 1963 asupra importanței fiziologice a poziției corecte a corpului în timpul activității practice a elevilor în atelierele școlare se arăta că in-
EXERCIȚIUL FIZIC

mai tinerii au acumulat, in anul 1970, 14.000 de absențe nemotivate, din totalul de 30.000 cit revine pe întreaga uzină. Că tinerii muncitori din uzina noastră nu au, toți, o dezvoltare corespunzătoare — consecință a faptului că nu fac sport în mod organizat și individual, — o a- testă și procentul de 10 Ia sută de îmbolnăviri cu diagnosticul afecțiuni la căile respiratorii în vreme ce accidentele de muncă reprezintă doar 1—2 la sută la tineret".DR. IOAN DRAGAN - MEDIC PRIMAR, DIRECTORUL CENTRULUI DE MEDICINĂ SPORTIVA - BUCUREȘTI : „Hipokinezia — scăderea mișcării — aduce mari prejudicii omului modern, în special în perioada sa de formare — în anii adolescenței — iată concluziile unui grup științific al O.M.S. Și în țara noastră numeroase studii au pus în lu-

dicii morfologici și funcționali atestă faptul că solicitările sint mai mari și randamentul muncii mai scăzut în pozițiile vicioase, fapt ce face să crească simțitor și numărul deficiențelor fizice. De aici rezultă că nu trebuie să ne fie indiferentă densitatea și forma sub care practicăm mișcarea în folosul dezvoltării armonioase a corpului.Intr-o cercetare mai recentă, efectuată în 1970 de către Centrul de Cercetări Științifice al C.N.F.S. (conf. dr. Nicu Alexe — prof. Mazilu) la care și-au dat contribuția și cîteva cadre ale centrului nostru, studiindu-se dezvoltarea fizică a muncitorilor din Uzinele „Electronica" se a- rată că aproximativ 21 la sută din cei examinați prezentau exces ponderal, 20 la sută torace insuficient dezvoltat, 37 la sută deviații ale coloanei vertebrale, 38 la sută hipotonia musculaturii abdominale etc., cu toate

consecințele nefavorabile ce decurg din aceste stări ; în același timp s-a evidențiat faptul că 45 la sută din subiecți au indicii de forță musculară scăzuți, iar 60 Ia sută au un tonus muscular redus (examinări miotone- metrice și dinamometrice).Iată, ilustrat cît se poate de plastic, faptul că munca profe- sionanală cu un pronunțat caracter fizic — specifică elevilor școlilor profesionale — nu duce Ia scăderea numărului de difi- ciențe ci, din contră — prin anumite poziții nefiziologice, medii nocive etc. — favorizează apariția acestora, creînd la un moment dat o veritabilă patologie profesională, specifică. Tocmai din aceste considerente se impune, în primul rînd, combaterea acestor stări nefavorabile printr-o activitate fizică multilaterală, corectivă, iar e- ducația fizică practicată cu cadre de specialitate de 3 ori pe săp- tămînă. alături de gimnastica de înviorare și activitățile sportive suplimentare (turism, jocuri sportive, sporturi individuale) practicate după atracția fiecărui elev, reprezintă mijloace singulare, obligatorii și de o mare eficiență în dezvoltarea corectă și armonioasă a tinerilor. în combaterea neajunsurilor generate de condițiile muncii practice și avantajele vieții moderne".Tn concluzie, propunem forurilor responsabile de resort o reconsiderare a ideii necesității și utilității educației fizice și sportului în școlile profesionale.Preocuparea pentru o rezolvare rațională, științifică a acestei probleme sociale reprezintă o condiție indispensabilă pentru dezvoltarea fizică multilaterală și pentru asigurarea unul înalt nivel de pregătire motrice la elevi, paralel cu asigurarea condițiilor de odihnă activă și re- creere, în scopul regenerării forțelor și menținerii echilibrului psihic, parte componentă a procesului instructiv-educativ a tineretului țării noastre.

în toate cele trei cazuri comitetele U.T.C. au ales doar ideile cu finalitate practică, optînd pentru acțiunile cu urmări pozitive pe planul producției, e un argument în favoarea maturității respectivelor comitete U.T.C.In planul de activități sînt înscrise tot mai multe acțiuni cu caracter permanent, care presupun efectuarea în colectiv a unor studii privind activitatea productivă a tinerilor. Un exemplu sugestiv ne furnizează Alexandru Pop, secretarul comitetului U.T.C. de la u- zina „Metalul Roșu" : la adunarea generală a salariaților s-a vorbit despre necesitatea folosirii intensive a celor 480 de minute, apreciindu-se că la o serie de locuri de muncă se face încă o mare risipă de timp. Pentru a-i pune capăt, s-a hotărît ca secretarii U.T.C. din diferite secții, împreună cu serviciul normare, să studieze in mod special anumite locuri de muncă — urmărind contra cronometru modul în care se folosește timpul destinat producției. E o acțiune de durată, prin care organizația U.T.C. își va aduce o însemnată contribuție la depistarea fisurilor în organizarea procesului de producție.Simion Tătaru, secretarul comitetului U.T.C. de Ia secția prelucrări mecanice a uzinei „Unirea", ne vorbește despre o altă acțiune, tot nouă, care urmărește reducerea numărului rebuturilor date de tineri. îmbinarea unei popularizări operative și foarte bine documentate la gazeta de perete din secție a celor care dau rebuturi, paralel cu analizarea cauzelor care au dus la apariția lor au făcut ca în numai 15 zile rebuturile să scadă cu peste 25 la sută. Organizația U.T.C. de la uzina ..Unirea", cît și cea de la ..Metalul Roșu" urmează să găsească acțiuni la fel de e- ficace pentru întărirea disciplinei tinerilor, reducerea absențelor nemotivate, domeniu în care pînă în prezent si-a făcut mult prea puțin simtită prezența. Cu atît mai mult cu cît la ambele uzine s-au făcut nu o dată. în cadrul adunărilor generale a salariaților. referiri la actele de indisciplină ale tinerilor.Pe lîngă caracterul deosebit de fertil al adunărilor generale ale salariaților. prezenta anchetă ne-a convins încă o dată că investigarea concretă si minuțioasă a vieții și activității tineretului constituie pentru organizațiile U.T.C. o sursă inepuizabilă de îmbogățire continuă a planului lor de activități. Este de altfel singura cale de reîmprospătare si perfecționare continuă a activității organizațiilor U.T.C.. modul cel mai eficient de creștere a capacității de acțiune și mobilizare a fiecărei organizații U.T.C.
MOCANU NICULAE, 

Coțofănești, județul Bacău: „Subsemnatul Mocanu Ni- culae, vă pot comunica următoarele : fiind abonat la ziarul „Scînteia tineretului", am avut ocazia șă văd aproape în fiecare sîmbătă la această rubrică mai multe cazuri de exemple negative ale unor oameni și chiar părinți. Acum am 15 ani. De cînd eram mic, la vîrsta de 3 ani, tata s-a despărțit de mama noastră bună, din unele motive dificile, noi fiind doi frați gemeni (un băiat și o fată), în timpul divorțului legea a dat-o pe sora mea lui mămica, iar eu am rămas la tăticu. Am rămas pînă în trimestrul I al anului acesta, cînd am plecat la prima noastră mămică. De mic am fost asuprit din greu. Eu nu știam ce înseamnă un film, nu știam oe-i acela un joc cu copiii, vara trebuia să muncesc din noapte în noapte, zi- cîndu-mi că trebuie să mănînc și să mă îmbrac, în clasa a șaptea, din cauza timpului insuficient pentru învățat, am rămas repetent. Anul trecut am muncit foarte mult pentru

îngrășarea a doi viței și o vacă, deoarece acești doi viței au fost contractați și s-a luat de pe urma lor suma de 5 040 Iei. în timpul verii tatăl mi-a făgăduit că dacă îngrijesc bine de viței îmi va lua două rînduri de haine și pantofi și uniformă școlară, dar la urmă nu m-am ales cu nimic. Văzînd a- ceastă situație în care mă aflam și felul cum se purta mama vitregă, am plecat la mama mea bună unde mă aflu și în prezent. Prin

publicați-o așa cum am scris-o eu.
Iubitei mele

Eram un tinerel băiat 
în vîrstă ca cicoarea, 
O fată tînără iubeam 
Frumoasă ca și floarea. 
Dar într-o zi ce s-a 

întâmplat 7

Cînd nu eram acasă 
Venise unui din alt sat 
Și-o luase de nevastă. 
Atunci eu auzind aceasta 
Nemaiavind ce face 
într-o fîntină

mă-aruncai
Ca să trăiesc în pace 
Aș mai avea ceva

de spus 
Dar cred că e de-ajuns.

dacă ne-am lua după rezultatele pe care le obțin 
laîn ultimii ani boxerii noștri, am putea ajunge și 

această concluzie.

B. V., județul Vrancea : Nu cred că e cazul să 
sinucizi din cauza notelor proaste pe care le iei 
școală. încearcă să înveți mai mult. Dacă nu reușești 
să îndrepți situația, ia o hotărîre realistă : renunță 
la liceu și învață o meserie.

te

la

Stimate prietene, într-adevăr, nu am avut timp 
să mă ocup de punctuație, ritm, ritmă (ce-o fi asta), 
și celelalte briz-brizuri care lipsesc poeziei dumi- 
tale, dar cred că și așa cum este ea reușește să ne 
impresioneze suficient. în ceea ce privește meseria

STAN A„ județul Ialo
mița : „Fiind foarte fericit simt nevoia să mă destăinui cuiva și iată că v-am ales pe dumneavoastră. Iubesc, domnule Băieșu, iubesc o fată ce numai pe

CURIERUL NOSTRU DE SÎMBĂTĂ

De la OM la OM
de ION BÂIEȘU

alte planete se poate găsi o pereche a ei. Mă refer în primul rînd la frumusețe și gingășie și la felul în care îmi răpunde cu a- ceeași iubire. Iată de e- xemplu cum m-a făcut ea poet fără să vreau. M-a rugat o dată să-i scriu niște versuri, că cică i-ar place să citească versuri scrise de mine. I-am spus că eu nu sînt făcut pentru a scrie versuri, dar ea s-a supărat și nu a mai vorbit cu mine două săptămîni. în acest timp mi-a fost tare greu, dar am meditat mult și rezultatul a fost că am făcut cîteva versuri pe care o să i le fac surpriză prin rubrica ziarului, dacă credeți să sînt bune. Aju- tă-mă, nene Băieșule, că mi-ai face o mare bucurie".prezenta scrisoare vă cer părerea dv. referitor la ceea ce am relatat și dacă am procedat bine sau nu.
Dragă Nicuîae, deși fapta ta ar putea să pară 

împotriva legii, în sensul că ea te obligă să rămii 
în grija tatălui, era firesc să nu mai suporți umi
lința și mizeria și să te întorci în casa mamei. Este, 
într-adevăr, cumplită viața alături de un tată indi
ferent. Am mai primit scrisori de la copii afiați în 
situația ta și te rog să mă crezi că toate suferințele 
voastre mă cutremură. Te rog să-mi mai scrii și 
să-mi spui cum te simți lingă mama și sora ta.

mea atît de grea și plictisitoare te rog să nu mă 
mai compătimești, deoarece am început să mă obiș
nuiesc cu ea și să mă simt satisfăcător din punct 
de vedere psihic.N. GÎLMEANU, Cislău, județul Buzău : Aștept 
să-mi trimiteți poeziile promise. După aceea vom 
vedea ce e de făcut.FLAVIUS MATEI, județul Teleorman : Mă între
bați dacă un poet trebuie să-și țină minte personal 
toate poeziile pe dinafară. Nu, nu este obligatoriu 
și Ie țină minte personal, dar este musai să și 
scrie personal.

să
le

Dragă Stane, îmi pare foarte rău pentru tine că ai 
ajuns, prin forța împrejurărilor, în situația de a te 
apuca de versuri. Treaba asta e și complicată și ris
cantă și nu te prinde deloc. Dar pentru că m-ni 
rugat atît de mult să-ți fac o bucurie, am ales dîn 
cele cinci strofe aceste două versuri destul de reu
șite :

„O, tu, frumoasă șî mîndră creatură, 
Ce mult ai împrumutat de la natură !“

FELIX AVRAM, Tîrgo- 
viște : „Știu că meseria dv. de redactor este foarte grea și plictisitoare și vă compătimesc foarte mult pentru că vă obosiți din punct de vedere psihic. Vă deranjez și eu pentru a vă cere un sfat. De mic copil am iubit și iubesc poezia, am citit toate poeziile lui Eminescu și N. Labiș. Eu personal am încercat să-mi

fac un mic album de poezii dedicate iubitei mele Eleonora care la ora actuală m-a părăsit pentru totdeauna și căreia îi dedic această poezie pe care vă rog personal pe dv. să-i dați o intonație și o punctuație, adică să vedeți dumneavoastră dacă mai este cazul de ritm, ritmă, epitete, comparații și altele, iar dacă sînteți ocunat

NUȚI C„ județul Ialomița : Nu ai motive să 
chiar atît de disperată. Ziarul nostru va publica lista 
tuturor școlilor profesionale și vei putea să-ți alegi 
o meserie.

fii

V.A.C., județul Alba : Poate ar fî bine să le muți 
pentru o vreme într-o altă localitate și să încerci 
să-ți refaci viața. Alternativa cealaltă nu o iau în 
discuție.T. C., județul Neamț : întrebați dacă în țara noa
stră este interzis boxul. Nu, nu este interzis, dar.

MARIAN V., județul 
Dolj: „Vă aducem la cunoștință următoarele: în ziua de 7 decembrie 1970, pe la ora 12 noaptea, președintele colectivului din satul nostru, a fost prins cu mămica. De atunci mămica a plecat și am rămas fără mamă, că tăticu nu o mai primește acasă, că și-a bătut ioc de noi. De cile ori mă duc în sat, copiii și colegii rid de mine și-și dau cu coatele că nu-mi vine să mai ies în sat, că sînt copil și aș vrea și eu să mai văd un film, etc. Ce

să fac ? Dacă aș fi mai mare... Tăticu s-a dus la miliție și milițianul a făcut proces verbal, a luat hainele președintelui, că a fugit numai în indispensabile, și i le-a dat din nou președintelui, obligîndu-1 pe tăticu să se împace cu președintele. Sîmbătă nu-mi mai vine să mă duc acasă că mămica nu mai este acasă și nu mai are cine să mă spele și să mă îmbrace. Tăticu nu știe ce să mai facă. Vă scriu cu o mare durere în suflet, închei căci m-a apucat plînsul".
Părinți ! înainte de a săvîrși astfel de fapte, gîndi- 

ți-vă Ia copii ’



ANGELO OLIVA, 
președintele F. M. T. D.

O largă 
dezbatere

Puține minute înainte 
de a se îndrepta către 
aeroport, surîzător și a- 
mabil, ANGELO OLIVA, 
președintele Federației 
Mondiale a Tineretului
Democrat, ne-a făcut o 
declarație în legătură cu 
Congresul U.T.C. la care 
a asistat.

— Țin să exprim admirația 
mea sinceră pentru desfășu
rarea și concluziile celui de al 
IX-lea Congres al U.T.C. din 
România. Timp de cinci zile, o 
largă dezbatere a abordat toa

te aspectele vieții, muncii, pers
pectivelor tineretului și poporu
lui român, atît pe plan națio
nal, cît și pe cel internațional. 
Congresiștii au avut în Raportul 
C.C. al U.T.C., prezentat ae to
varășul Ion Iliescu, un tablou 
deschis dezbaterii, cercetării 
creatoare în toate domeniile. 
Realizările în muncă și învăță
tură, în construcția socialistă, 
au permis a stabili direcțiile 
principale ale activității viitoa
re cu optimismul necesar celor 
ce au misiunea de a participa 
la asemenea mari înnoiri. Fi-

rește, Congresul n-a ascuns gre
șelile, lucrurile ce trebuiesc a- 
meliorate ca și cele ce tre
buiesc schimbate. în acest 
spirit constructiv văd garanția 
succesului, împotriva oricărei 
stagnări și automulfumiri.

Doresc să subliniez — arată 
în continuare Angelo Oliva — 
puternicele legături internațio
nale pe care U.T.C. le are cu 
un număr considerabil de or
ganizații de tineret din lume. 
Acest Congres a devenit, de- 
aceea, și un forum internațio

nal foarte vast, în cadrul că
ruia diferite tendințe ale tine
retului de astăzi s-au exprimat 
și au putut releva obiectivele 
lor comune.

în încheiere, președin
tele F.M.T.D. subliniază :

— Fără îndoială, Congresul 
U.T.C. va marca o nouă etapă 
în dezvoltarea organizației, în 
raporturile sale cu masele ti
neretului care muncește și înva
ță, în creșterea rolului genera
ției tinere în viața țării.

IRLANDA DE NORD. — Aspect din timpul unor recente inci
dente în cursul cărora au intervenit trupele britanice.

Puternice atacuri 
lansate de patrioții 

cambodgieni
Forțele de rezistență 

populară cambodgiene au 
ocupat din nou, pe o por
țiune de 20 de kilometri, 
șoseaua nr. 4, care leagă 
portul Kompong Som de 
Pnom Penh.Patrioții au atacat și incendiat patru importante posturi de gardă de pe această șosea, între localitățile Tuk Sap, la 20 km de Kompong Som, și Veal Renh, obligînd soldații Inamici să se retragă.Datorită ocupării parțiale a șoselei nr. 4 de către forțele de rezistență, unitățile trimise de la Pnom Penh pentru a întări apărarea portului Kompong Som au fost blocate în

apropierea localității Veal Renh — a anunțat un purtător de cuvînt militar al administrației Lon Noi.în cursul nopții de Joi spre vineri, patrioții au bombardat cu rachete și mortiere pozițiile inamice situate la 28 km sud- est și 22 km sud-vest de capitală și au atacat, pentru a treia oară, unitățile staționate în zona de apărare a rafinăriei de la Kompong Som.Un purtător de cuvînt al administrației de la Pnom Penh a recunoscut că orașul Kratie se află în continuare sub controlul forțelor de rezistență populară. Această capitală provincială este ocupată de către patrioți din luna iunie.

E. TIAJELNIKOV, 
prim secretar al C. C. 

al U.T.C. L. din U. R. S. S.

Lucrări desfă
șurate cu succes

înainte de a părăsi 
Bucureștiul l-am rugat pe 
tovarășul Evgheni Tiajel
nikov, prim secretar al 
C.C. al Uniunii Tineretului 
Comunist Leninist din 
U.R.S.S., să împărtășească 
cititorilor noștri impre
siile sale despre Con
gresul U.T.C. în atmosfe
ra de febrilitate de la 
hotelul „Triumf", la ore 
matinale, oaspetele — 
receptiv la doleanțele 
gazetărești — ne-a acor
dat un interviu

— Am primit cu mulțumire 
invitația de a participa la Con
gresul U.T.C. — spune tovară
șul Tiajelnikov. Lucrările Con
gresului ne-au produs o bună 
impresie ; a avut loc un larg 
scnimb de păreri în ceea ce 
privește îndeplinirea progra
mului stabilit de cel de al X-lea 
Congres al P.C.R., a sarcinilor 
trasate în cuvîntarea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, pentru 
creșterea rolului U.T.C. în viața 
României. Activitatea intensă, 
la un înalt nivel, a delegaților, 
interesul pe care l-au mani
festat, spiritul critic în analiza-

M. VUKASINOVICI, 
secretar al ConferințeiI

Uniunii Tineretului Iugoslav

Forum al 
tinerei generații

— Un interviu privind 
Congresul U.T.C. ? Este o 
temă despre care vă vor
besc cu plăcere...

Milutin Vukasinovici, 
secretar al conferinței 
Uniunii Tineretului Iugo
slav, se dovedește un in
terlocutor spontan, a- 
greabil.

— Părerea mea ca și a celor
lalți membri ai delegației iugo
slave este că cel de al IX-lea 
Congres al U.T.C. a fost un fo
rum al tinerei generații din 
România în care s-a făcut o 
analiză cuprinzătoare a reali
zărilor de pînă acum și s-au 
examinat perspectivele de vii
tor. La Congres s-a exprimat 
cerința partidului ca tineretul 
să participe mai activ în viața 
economică și politică, să se ac

Plecări de delegații străine
DELEGAȚIA TINERETULUI PATRIOTIC DIN 

LAOS
DELEGAȚIA CLUBULUI TINERILOR GÎNDITORI 

DIN NIGERIAîn cursul zilei de ieri a părăsit Capitala delegația Tine- neretului Patriotic din Laos, condusă de Thonglay Kom- masith, membru al Comitetului Executiv al Tineretului Patriotic din Laos, care a luat parte la lucrările celui de al
DELEGAȚIA TINERETULUI REVOLUȚIEI 
DEMOCRATE AFRICANE DIN REPUBLICA 

GUINEEAKeita Kaba, reprezentantul Tineretului Revoluției Democrate Africane din Republica Guineea, care a luat parte la lucrările Congresului Uniunii Tineretului Comunist a părăsit
DELEGAȚIA TINERETULUI UNIUNII 
NAȚIONALE AFRICANE-ZIMBABWEDelegația Tineretului Uniunii Naționale Africane-Zim- babwe (Z.A.N.U.) condusă de Richard Hove, care a participat la lucrările celui de al

DELEGAȚIA LIGII TINERILOR MUNCITORI 
PENTRU ELIBERARE DIN S.U.A.A părăsit Capitala delegația Ligii Tinerilor Muncitori pentru Eliberare din S.U.A., condusă de Cheryl Washington, care a făcut o vizită în țara noastră la invitația C.C. al U.T.C. 

rea muncii de pînă acum — 
toate acestea, după părerea 
noastră, au favorizat o desfă
șurare cu succes a lucrărilor 
Congresului. Raportul C.C., pre
zentat de tovarășul Ion Iliescu, 
a descris un larg tablou al 
muncii U.T.C., fixînd cu clarita
te sarcinile, în concordantă cu 
politica P.C.R.

Preocuparea manifestată de 
U.T.C. față de școală a produs 
asupra noastră o impresie deo
sebit de puternică. Menționez 
în aceeași ordine de idei grija 
pentru îmbunătățirea pregătirii 
profesionale a tinerilor munci
tori, ca și a tinerilor ce lucrea
ză în agricultură. Noi am fost 
emoționați de primirea pe care 
Congresul a făcut-o delegației 
Comsomolului, celorlalte dele
gații, primire caldă, tovără
șească. Sîntem siguri că cel 
de ai IX-lea Congres va oferi 
în viitor teren propice pentru 
ridicarea rolului U.T.C., că 
U.T.C. va îndreptăți nădejdile 
partidului și va întîmpina cu 
hărnicie semicentenarul P.C.R.

Mă găsesc pentru a doua 
oară în ospitaliera dv. țară — 
spune în continuare Evgheni

ționeze pe linia democratizării 
organizației și, în același timp, 
s-a vădit atenția mare pe care 
partidul o acordă tineretului. 
Din dezbaterile Congresului a 
reieșit angajamentul tineretu
lui de a participa la dezvol
tarea în continuare a bazei 
materiale a societății româ
nești, la rezolvarea tuturor pro
blemelor pe care le ridică ac
tuala etapă de dezvoltare a 
vieții politice și sociale din 
România. Mi s-au părut impor
tante discuțiile în legătură cu 
activitatea socială a tineretului, 
cu activitățile tinerești și cu 
problema educației noilor ge
nerații. Foarte ușor s-a putut 
observa că acest Congres a avut 
și o mare rezonanță interna
țională : a luat parte un număr 
important de delegații străine.

Am convingerea că acest

IX-lea Congres al Uniunii Tineretului Comunist.La plecare, oaspeții laoțieni au fost conduși de tovarășa Silvia Ilie, secretar al C.C. al U.T.C., de activiști ai C.C. al U.T.C.
Capitala îndreptîndu-se spre patrie.Pe aeroportul Otopeni a fost de față tovarășul Nicolae Mateescu, membru al Biroului C.C. al U.T.C.
IX-lea Congres al U.T.C., a plecat spre patrie.La plecare, oaspetele a fost condus de tovarășul Mihail Stoica, membru al C.C. al U.T.C.

La plecare, pe aeroportul Otopeni a fost de față tovarășul Dan Bîrliba, secretar al Comitetului Executiv al U.A.S.R.

Tiajelnikov. Participarea la lu
crările Congresului U.T.C., ca 
și vizitele în întreprinderi și in
stituții, ne-au dat posibilitatea 
să cunoaștem importantele rea
lizări obținute de poporul ro
mân, sub conducerea P.C.R., 
în dezvoltarea industriei, agri
culturii, învățămîntului, în toate 
domeniile. Cred că o realizare 
de deosebită însemnătate o 
constituie omul nou care desfă
șoară o activitate politică și so
cială intensă.

Mă folosesc de acest prilej 
pentru ca în numele delegației 
să mulțumesc C.C. al U.T.C., 
Comitetului municipal București 
al U.T.C., tinerilor din Capiia- 
lă pentru sentimentele de prie
tenie și solidaritate pe care 
le-au manifestat față ae noi în 
cursul numeroaselor întîlniri.

— Legăturile de cola
borare dintre U.T.C.L. 
din U.R.S.S. și U.T.C. din 
România cunosc o evolu
ție ascendentă. Cum a- 
preciați aceste legături ?

— Noi prețuim relațiile noas
tre cu U.T.C. Ele sînt caracte
rizate prin spirit tovărășesc, co

Congres reprezintă o garanție 
a faptului că tineretul român 
va acționa hotărît pentru reali
zarea importantelor sarcini ce-i 
revin — subliniază tovarășul 
Vukasinovici. Congresul a scos 
în relief numeroase idei, ini
țiative și experiențe foarte in
teresante. Atît eu cît și tovară
șii mei din delegație sîntem în- 
cîntați de faptul că am avut 
cinstea de a reprezenta orga
nizația noastră la Congres. A 
fost o plăcută ocazie de a ne 
întîlni cu prietenii din Româ
nia...

— încă o rugăminte : 
ce părere aveți despre 
dezvoltarea legăturilor 
între organizațiile de fi
ret din țările noastre ?

— Relațiile de pînă acum 
dintre Uniunea Tineretului Iu

Henry Dele Ajomale, reprezentantul Clubului Tinerilor Gînditori Leniniști din Nigeria, care la invitația C.C. al U.T.C. a efectuat o vizită în țara noastră, a părăsit Capitala.

Sesiunea Adunării

Naționale a R. D. Vietnam
La Hanoi a luat sfîrșit cea de-a șaptea sesiune a Adunării Naționale a R.D. Vietnam. După cuvîntul de deschidere rostit de Troung Chinh, președintele Comitetului Permanent . al Adunării Naționale, Fam Van Dong, președintele Consiliului de Miniștri a prezentat raportul politic al gu-, vernului. Premierul Fam Van Dong — relatează a- genția V.N.A. — s-a referit la situația luptei de rezistență împotriva agresiunii a- mericane, pentru salvarea națională, la marile victorii obținute de poporul vietnamez, precum și de popoarele din 

laborare multilaterală în diferi
te sectoare. în această privință 
1970 a fost un an, de succese. 
Am desfășurat o activitate co
mună în diferite acțiuni inter
naționale închinate centenaru
lui leninist, ca și pentru întă
rirea unității mișcării comuniste 
și democratice internaționale 
de tineret. Noi urmărim cu 
multă atenție și interes expe
riența U.T.C. și tindem ca în 
mod creator să folosim această 
experiență și în activitatea noas
tră. De asemenea, am primit o 
serie de delegații ale U.T.C. și 
ale altor organizații frățești că
rora le-am împărtășit din expe
riența noastră. Sîntem siguri că 
prietenia și colaborarea dintre 
organizațiile noastre se va în
tări pe mai departe și va con
tribui la întărirea prieteniei în
tre popoarele și țările noastre, 
la realizarea cu succes a Tra
tatului româno-sovietjc. Dorim, 
în încheiere, să mulțumim încă 
o dală pentru ospitalitate, pen
tru minunatele condiții, pentru 
contactele largi cu tineretul și 
să urăm poporului român, co
muniștilor și uteciștilor sănătate, 
fericire și noi victorii în muncă.

goslav și Uniunea Tineretului 
Comunist au fost foarte bogate. 
Noi dorim să le dezvoltăm, să 
le extindem. Poporul român 
este un prieten adevărat iar 
România ne este un bun vecin. 
Relațiile româno-iugoslave sînt 
puternice în toate domeniile și 
credem că, în concordanță cu 
spiritul internaționalist al tine
retului celor două țări, cu prie
tena tradițională, aceste legă
turi le vom întări și mai mult 
între organizațiile noastre, în
tre tineretul României și Iugo
slaviei. Doresc tineretului ro
mân, poporului român, împli
nirea aspirațiilor sale, noi 
succese pe drumul socialismului.

Interviuri realizate de
EUGENIU OBREA

Pe aeroportul internațional Otopeni era de față tovarășul Nicolae Daravoina, reprezentantul U.A.S.R. la U.I.S.

Laos și Cambodgia. El a vorbit, de asemenea, despre noile acte de război și manevrele primejdioase ale S.U.A. în a-- ceastă parte a lumii, precum și despre sarcinile imediate ale poporului vietnamez;Președintele Consiliului de Miniștri al R.D. Vietnam a subliniat apoi că poporul vietnamez este profund atașat păcii, unei păci în condiții de independență și libertate.Adunarea Națională a R.D. Vietnam a adoptat o declarație în care condamnă Administrația Nixon pentru extinderea războiului în Indochina.

ORIENTUL
CONTACTE 

DIPLOMATICE 
FRANCO-ENGLEZEJean de Lipkovski, secretar de stat ia Ministerul Afacerilor Externe al Franței, a făcut joi o vizită la Londra, în cursul căreia a avut convorbiri cu ministrul englez al afacerilor externe, Alec Douglas-Home, și cu Anthony Royle, subsecretar de stat la Forreign Office.Referindu-se la această vizită, agenția France Presse, citînd surse oficiale, relevă că, „în cursul convorbirilor s-a constatat că punctele de vedere ale celor două guverne asupra situației din Orientul Apropiat sînt aproape similare. Franța șl Marea Britanie consideră că poziția egipteană este pozitivă, în timp ce Israelul are o atitudine negativă față de ultimile propuneri ale ambasadorului Jarring“. Cele două țări au hotărît să sprijine în continuare misiunea ambasadorului Gunnar Jarring în Orientul A- propiat.In ce privește situația din sud-estul asiatic, au menționat aceleași surse, pozițiile celor două țări diferă în mod sensibil.
UN ARTICOL DIN 

„NEW STATESMAN" în legătură cu situația din O- rientul Apropiat, săptămînalul londonez „New Statesman" a publicat vineri un comentariu în care arată, printre altele, că „inițiativa egipteană de pace este dătătoare de speranțe". Subliniind că „președintele R.A.U. a dat dovadă de un realism curajos", revista apreciază că la inițiativa egipteană de a duce convorbiri de pace, Israelul trebuie să răspundă cu dorința de a duce tratative serioase".
INSTRUCȚIUNI

PENTRU 
REPREZENTANTUL 
R.A.U. LA O.N.U.„R.A.U. a informat cele patru mari puteri că așteaptă ca a-
„Complotul

cuprului"
La Santiago de Chile au fost date publicității noi amănunte în legătură cu complotul internațional organizat în colaborare cu C.I.A., menit să provoace o scădere masivă a prețului cuprului chilian pe piața internațională.După cum s-a anunțat, complotul a constat în esență din tentativa firmei elvețiene „In- ternodia Finance" de a dobîndi controlul exclusiv asupra vîn- zării unei cantități de 960 000 tone cupru rafinat chilian. In acest fel firma ar fi putut controla exporturile Republicii Chile pe o perioadă de zece ani. O eventuală reducere a prețului cuprului pe piața mondială ar fi adus mari prejudicii economiei țării, deoarece exporturile acestui metal furnizează 70 la sută din veniturile în valută chiliene.După dezvăluirea afacerii, au fqst arestate - patru persoane considerate suspecte, dintre care trei au fost puse ulterior în libertate provizorie. Printre cei implicați se află Howard E- dwards, agent notoriu al C.I.A., care a jucat un rol proeminent In organizarea intervenției din 1961 împotriva Cubei.în > cadrul unei conferințe de presă consacrată ,,complotului cuprului", ministrul afacerilor interne, Orlando Căhtuarias, a anunțat hotărîrea guvernului de a pedepsi cu asprime, conform legilor, persoanele găsite vinovate. El a exprimat încrederea cabinetului că proiectul de lege privind naționalizarea zăcămintelor de cupru va fi în curînd adoptat de parlament. Proiectul de lege a fosjt aprobat deja de Senat, aflîndu-se în prezent în dezbaterea Camerei Deputaților.

APROPIATcestea să-și definească în cursul întrunirii de la New York a reprezentanților lor poziția în legătură cu respingerea de către Israel a propunerilor lui Gunnar Jarring" — scrie cotidianul egiptean „Al Ahram". Ziarul precizează că guvernul R.A.U. a transmis instrucțiuni reprezentantului său permanent la O.N.U., Hassan el Zayyat, pentru a-1 informa pe secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, U Thant, asupra poziției Republicii Arabe Unite.
MIHAIL FLORESCU

ÎN R.F. A GERMANIEIBONN 5. — Corespondentul A- gerpres, Mircea Moarcăș, transmite : ministrul industriei _ chimice al Republicii Socialiste România, Mihail Florescu, și-a încheiat vineri vizita oficială în R.F. a Germaniei, făcută la invitația lui Heinz Herbert Karry, ministrul economiei landului Hessa — land în cuprinsul căruia se află unele dintre cele mai mari concerne chimice vest-germane.Ministrul Mihail Florescu, a fost primit de Albert Osswald, președintele Consiliului de Miniștri al landului Hessa, și a avut convorbiri cu conducătorii marilor firme chimice Hochst, Bayer, Basf, Degussa, Lurgi și Uhde. El a vizitat, de asemenea, Tîrgul internațional de primă
„Nu pot filma

liniștită..."

Actrița de cinema engleză Vanessa Redgrave cunoscută pentru 
atitudinea sa militantă împotriva războiulu din Indochina se află 
în permanență, asemeni colegei sale americane Jane Fonda, în mij
locul acțiunilor de protest și luptă pentru încetarea imediată a 
Intervenției Statelor Unite în sud-estul continentului asiatic. La 
1 martie, cunoscuta actriță a anunțat o Inițiativă inedită : edita
rea unui ziar clandestin „destinat soldaților americani staționați 
în Anglia și, prin ei, unui număr cît mai mare de tineri militari 
americani aflați în afara Statelor Unite". Această inițiativă a fost 
dezvăluită într-o declarație făcută unui alt ziar clandestin editat 
de tinerii militari americani staționați în Republica Federală a Ger
maniei. Ziarul editat de Vanessa și de un grup de prieteni ai săi 
se va intitula „Pace" și va desfășura — așa cum spune inițiatoarea 
„o activitate de combatere a propagandei războinice cu care sînt 
îndopați tinerii soldați americani și, în special, va stimula revolta 
contra războiului absurd din Indochîna".

Fotografia pe care o reproducem o înfățișează pe Vanessa Red
grave la o recentă manifestație de protest a tinerilor britanici, la 
Londra, în Trafalgar-Square, împotriva intervenției americane în 
Indochina. „Acum afară din Cambodgia, Laos, șl Vietnam" — scrie 
pe pancarta aflată In spatele actriței. Lîngă Vanessa, o tînără din 
Hanoi, o fiică a Vietnamului eroic. „Atîta timp cît durează oro
rile din Vietnam — spunea o dată Vanessa unui ziarist francez — 
totul în viața mea va rămîne altfel decît dacă nu ar exista Viet
namul. Nu pot trăi, nu pot filma liniștită atîta timp cît tinere 
ca mine sînt ucise acolo într-un măcel de o nedreptate și cruzime 
rar întîlnite în istorie".

Patru persoane au fost 
ucise în cursul demonstra
țiilor studențești organizate 
în localitățile columbiene 
Popayan și Madellin în 
semn de protest față de re
presiunile polițienești și 
față de unele aspecte ale 
politicii urmate de guver
nul președintelui Misael 
Pastrana. Cîteva zeci de 
studenți au fost răniți. Po
liția a operat arestări.

Valul de tulburări din 
Columbia a fost intensifi
cat în ultimele zile de gre
va generală a studenților, 
organizată în semn dc pro
test față de uciderea unui 
tînăr in localitatea Caii.

vară de la Frankfurt pe Main.Joi seara, ministrul român a ținut o conferință de presă la Frankfurt pe Main, făcînd o amplă expunere asupra dezvoltării industriei chimice și petrochimice din țara noastră.Intr-o convorbire cu corespondentul Agerpres, la Bonn, ministrul industriei chimice al României a spus că, în cadrul convorbirilor avute cu conducătorii marilor concerne, vizitate, s-a căzut de acord pentru intensificarea schimburilor de produse chimice, pentru livrări de instalații și tehnologii. Am avut cu interlocutorii mei, a continuat ministrul român, un fructuos schimb de păreri asupra u- nei game variate de probleme de larg interes și actualitate.

ÎNTÎLNIRE C. BURTICĂ- 
M. SCHUMANN• VINERI după-amiază, ministrul comerțului exterior al Republicii Socialiste România, Cornel Burtică, a avut, la Quai D’Orsay o întîlnire cu Maurice Schumann, ministrul afacerilor externe. Cu acest prilej, au fost discutate probleme ale relațiilor româno-franceze privind dezvoltarea schimburilor comerciale și cooperarea tehnică, economică și științifică, precum și unele probleme internaționale actuale. A participat Constantin Flitan, ambasadorul României la Paris.întîlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă deosebit de cordială, în spiritul cursului favorabil al relațiilor de prietenie româno-franceze.

CONVORBIRI 
ROMĂNO-LIBANEZE• PETRU BURLACU, adjunct al ministrului afacerilor externe al României, a fost primit Ia 4 martie de către Kamel El- Assad, președintele Camerei Deputaților a Republicii Liban, căruia i-a transmis un mesaj de salut și prietenie din partea președintelui Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, Stefan Voitec. De a-
4^
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temenea, el a făcut o vizită de curtoazie vicepreședintelui Camerei Deputaților a Republicii Liban, Michel Sassine.în aceeași zi, Petru Burlacu l-a vizitat pe Khalyl Abouha- mad, ministrul libanez de externe, și pe Saeb Jaroudi, ministrul economiei naționale și al turismului, cu care a discutat probleme de interes comun.
INCIDENTE ÎN 

PAKISTANUL DE EST• NOI INCIDENTE au avut Ioc joi seara la Dacca, în Pakistanul de est, între demonstranți și forțele de ordine, la puțin timp după ridicarea restricțiilor de circulație. Agențiile de presă semnalează, de asemenea, incidente grave la Khu- na și Ranghpur.Mujibur Rahman, liderul partidului Liga Awami, a respn.s propunerea făcută de preș^îfih- tele Yahya Khan, liderilor principalelor partide din Pakistan de a participa la o reuniune consacrată soluționării crizei politice din țară. După cum se știe, acest partid se pronunță pentru acordarea unei largi autonomii Pakistanului de est.
BILANȚUL 

LUPTELOR DIN 
R.P.D. YEMEN• BILANȚUL luptelor care au avut loc în Republica Populară și Democratică Yemen în luna februarie, între forțele populare și rezidenții sud-yemeniți în exil, care au pătruns pe teritoriul țării, este de circa 200 de morți și răniți — a anunțat ministrul informațiilor în guvernul de la Aden, Abdallah Al Houmeyri. El a precizat că forțele populare au ucis 175 de persoane din rindul inamicului și au capturat alte 50.
IARNA NU SE 

DEZMINTE
Valul de aer polar, care a cu

prins întreaga Europă, ne-a readus 
din nou, în plină iarnă. Recordul 
celei mai scăzute temperaturi a 
fost înregistrat vineri în Elveția, 
în localitatea Jungfrau, unde ter
mometrul a coborît pînă la minus 
32 de grade. In Olanda, ceața, 
care acoperă cea mai mare parte 
a regiunii Utrecht, a provocat nu
meroase accidente de circulație 

_ soldate cu morți și răniți. Cît 
privește Austria, o asemenea iar
nă nu a mai fost din 1890. în a- 
propiere de Innsbruck termome
trul a coborît vineri pînă la mi
nus 21 de grade, iar la Vlena pînă 
la minus 15 grade.

Curenții de aer rece nu au oco
lit nici Italia. In centrul peninsu
lei, în regiunea Munților Abruzzi, 
termometrul a marcat minus 24 
de grade, iar la Roma minus 6 
grade. A nins atît la munte cît și 
în numeroase regiuni-din sudul 
țării. In Apenini, numeroase 
sate continuă să fie izola
te datorită căderilor mari de 
zăpadă.
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