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» LA SESIUNEA CONSILIULUI B Lovitură de stat în Ghana
ECONOMIC Șl SOCIAL AL O.N.U. Agențiile de presă au anunțat că puterea a fost preluată de

Reprezentantul român 
a fost ales prim-vice- 
președinte

unități ale armatei și poliției. La Accra continuă schimbul de focuri.
® COMUNICATUL SOVIETO-BRITANIC B 400 de morți în Siria

la încheiere^ vizitei la Moscova Un prim bilanț după lovitura
a premierului Wilson : de stat

Ieri a început în Capitală

CONSFĂTUIREA PE ȚARĂ
A LUCRĂTORILOR DIN CONSTRUCȚII

9La Ateneul Republicii Socialiste România s-a deschis joi dimineață Consfătuirea pe țară a lucrătorilor din construcții, convocată de Comitetul Central al Partidului Comunist Român și Consiliul de Miniștri.La lucrări participă muncitori, tehnicieni, ingineri, proiectanți, cercetători științifici, arhitecți. economiști și alți lucrători — de pe marile șantiere de construcții industriale, hidrotehnice, agrozootehnice, construcții de locuințe și clădiri social-culturale, drumuri, căi ferate și poduri, din întreprinderile producătoare de materiale și elemente de construcții și instalații, din institutele de cercetări și de proiectări, desemnați în adunările care au precedat consfătuirea pe țară, precum și numeroși invitați.Erau prezenți în sală membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, conducători de instituții centrale și organizații obștești, activiști de partid și ai sindicatelor.Participanții la consfătuire au în- tîmpinat cu puternice și îndelungi aplauze pe tovarășii Nicolae Ceau- șescu, Chivu Stoica, Ion Gheorghe Maurer, Alexandru Drăghici, Manea Mănescu.Cuvîntul de deschidere a fost rostit de tovarășul Mihai Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., care a spus :Comitetul Central al Partidului Comunist Român, Consiliul de Miniștri al Republicii Socialiste România au convocat Consfătuirea pe țară a lucrătorilor din construcții cu scopul de a analiza multilateral rezultatele obținute în îndeplinirea planului de șase ani în sectorul construcții și de a stabili cele mai potrivite metode și măsuri pentru realizarea mărețelor sarcini ce revin constructorilor din istoricele hotărîri ale Congresului al IX-lea al P.C.R.Participarea la consfătuire a to- . varășilor Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Chivu Stoica, președintele Consiliului de Stat, și Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, și a celorlalți tovarăși din conducerea partidului și statului nostru este încă o dovadă a înaltei prețuiri acordate de Comitetul Central al Partidului Comunist Român și guvernul Republicii Socialiste România celor care, prin creația la planșetă, prin munca neobosită pe schelele vastului șantier al țării, înalță trainicele și impunătoarele construcții ale socialismului.Consfătuirea la care participăm, precedată de ample dezbateri la regiuni, în întreprinderi și șantiere de construcții, în institutele de cercetări și proiectări, la care au participat zeci de mii de muncitori, tehnicieni, ingineri și arhitecți, face parte din metodele de muncă specifice conducerii partidului nostru de a se consulta în mod nemijlocit cu cei ce dau viață hotărîrilor partidului.Sîntem convinși că participanții la consfătuire vor analiza temeinic toate aspectele muncii de cercetare, proiectare și execuție, vor arăta lipsurile și greutățile existente, vor face propuneri prețioase menite să îmbunătățească substanțial activitatea de construcții-montaj. Prin participarea activă la lucrările consfătuirii, lucrătorii din construcții vor aduce și pe această cale o contribuție însemnată la realizarea luminosului program elaborat de partid pentru desăvîr- șirea construcției socialismului în patria noastră.Din însărcinarea Comitetului Central al Partidului Comunist Român și Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, declar deschise lucrările primei Consfătuiri pe țară a lucrătorilor din construcții și urez deplin succes desfășurării ei.După alegerea secretariatului și f a comisiei de redactare, tovarășul Petre Blajovici, membru supleant

In tlmpui lucrărllor consfătuirii ' ' Foto r Gh. Vlnțllăal Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, a prezentat raportul cu privire la activitatea de construcții și sarcinile ce decurg din Directivele celui de-al IX-lea Congres al P.C.R.După-amiază lucrările consfătuirii s-au desfășurat în următoarele secții: construcții industriale și a- grozootehnice ; locuințe și clădiri

social-culturale ; construcții hidrotehnice și gospodărirea apelor; drumuri, căi ferate și poduri ; sistematizarea teritorială, urbană, rurală și gospodărie comunală ; materiale și prefabricate pentru construcții și instalații ; planificarea, organizarea și controlul în construcții.Lucrările continuă. (Agerpres)

Participanții la consfătuire salutâ cu Însuflețire sosirea conducătorilor 
de partid și de stat
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Primirea de către tovarășul
7

Nicolae Ceaușescu a ambasadorului U.R.S.S.
Joi, 24 februarie 1966, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a primit în audiență de prezentare pe Alexandi’ Vasilievici Basov,

ambasador extraordinar și plenipotențiar al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste la București.Cu acest prilej a avut loc o discuție prietenească.
.Primirea de către tovarășul Chivu Stoica 

a ambasadorului FinlandeiLa 24 februarie, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Chivu Stoica, a primit în audiență pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al
Finlandei la București, Martti Johannes Salomies, în legătură cu plecarea sa definitivă din România.Intîlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială. (Agerpres)

Conferințe de constituire a Uniunilor 
regionale ale cooperativelor 
agricole de producție

In cursul acestei săptămînl continuă conferințele de constituire a uniunilor regionale ale cooperativelor agricole de producție.La lucrările conferințelor participă delegați aleși în conferințele de constituire a uniunilor raionale : președinți, brigadieri și membri ai cooperativelor agricole de producție, ingineri și tehnicieni agronomi, precum și numeroși invitați.La conferințe participă tovarășii: Gheorghe Apostol — la Suceava, Emil Bodnaraș — la Iași; Alexandru Drăghici a participat la Brașov, Leonte Răutu — la Bacău, Vasile Vîlcu — la Dobrogea ; Iosif Banc participă la Crișana, Petre Lupu — la Hunedoara, Ilie Verdeț — la Cluj.Conferințele au următoarea ordine de zi:— Raportul privind sarcinile uniunilor regionale ale cooperativelor agricole de producție pentru creșterea producției și consolidarea economico-organizatorică a cooperativelor agricole de producție ;— Alegerea consiliilor uniunilor

regionale, a comisiilor de revizie și a delegaților la Congresul de constituire a uniunii naționale a cooperativelor agricole de producție.
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Energii „conservate" 
sînt puse în valoare

• Oltenia carboniferă își sporește contri
buția la dezvoltarea bazei energetice a 
țării • Rezerve: 3 miliarde tone de lignit

în țara noastră, printre formațiunile geologice relativ tinere — care număra cîteva zeci de milioane de ani — se află și depozitele de ligniți și cărbune brun. Azi, cele mai importante rezerve de cărbuni le prezintă ligniții. Ii găsim în regiunea Crișana, în mai multe zăcăminte cu condiții favorabile de exploatare, capabile să satisfacă o bună parte din nevoile dezvoltării energeticii în nord-vestul țării. Alte bazine — Că- penl, regiunea Brașov, Cîmpulung, regiunea Argeș, Filipești-Ceptura-Șotînga, regiunea Ploiești — au importanță locală, limitată de rezervele exploatabile relativ reduse.Cele mai bogate rezerve de lignit se află în Oltenia. A-

cum zece-doisprezece ani erau cunoscuți doar ligniții de la Rovinari, unde a început exploatarea lor în carieră, și cei de la Albeni, unde s-au făcut lucrări miniere propriu-zise.Pe baza unor ample lucrări geologice, s-a conturat un însemnat bazin de ligniți, care se întinde în zona colinară a versantului sudic al Carpaților, de la valea Oltețului, pînă a- proape de Turnu Severin. în cadrul acestor lucrări au fost delimitate mai multe perimetre miniere. Bazinul s-a dovedit de mare perspectivă: rezervele calculate de geologi se ridică în prezent la peste 3 miliarde de tone, dintre care sînt considerate ca exploatabile, în condiții economi

ce avantajoase, circa 1,3 miliarde de tone. Unele perimetre, ca cele de la Albeni, Jilț, Motru, se pretează la exploatări subterane, iar o mare zonă, în jurul Rovi- narilor, poate fi amenajată pentru exploatări „la zi*, prin cariere.Straturile carbonifere ale acestui bazin au grosimi variabile între 1—12 m și se succed în adîncime, oferind mari avantaje de exploatare. In zona Rovinari se prevede amenajarea a 5—6 cariere cu o capacitate finală de 12 milioane de tone lignit anual, iar în Valea Motrului deschiderea a cel puțin
Al. PLAIEȘU

(Continuare 
în pag. a IIT-a)

Consfătuire la C.C. al P.C.R. 
cu privire ia activitatea 
de comerț exterior

In zilele de 23 și 24 februarie, la C.C. al P.C.R. a avut loc o consfătuire în legătură cu activitatea de comerț exterior a Republicii Socialiste România. Au participat tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe Ră- dulescu, Maxim Berghianu, Manea Mănescu. Au luat parte miniștri, conducători ai unor instituții centrale, șefii agențiilor economice ale României în străinătate, directorii întreprinderilor de comerț exterior, funcționari superiori din Ministerul Comerțului Exterior și alte ministere economice.Tovarășul Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte' al Consiliului de

Miniștri, a prezentat în cadrul consfătuirii o expunere cu privire la activitatea desfășurată de organele de comerț exterior. Au urmat dezbateri la care au luat cuvîntul numeroși participanți la consfă- •i tuire.A luat apoi cuvîntul tovarășul Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri.In încheierea consfătuirii a vorbit tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, care a subliniat măsurile ce trebuie luate pentru îndeplinirea în cele mai bune condiții a sarcinilor în domeniul comerțului exterior.
SOLEMNITATEA ÎNMÎNÂRII 

UNOR ORDINE SI TITLURI
La Palatul Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România a avut loc joi la amiază solemnitatea înmînării unor ordine și titluri.Au participat tovarășii Chivu Stoica, Ștefan Voitec, Constanța Crăciun, acad. Ilie Murgulescu, Gri- gore Geamănu, Gheorghe Stoica, precum și membri și membri supleanți ai C.C. al P.C.R., oameni de știință și cultură.Pentru merite deosebite în opera de construire a socialismului s-a înmînat ordinul „Steaua Republicii Socialiste România" clasa I acad. Ștefan Nicolau, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale. A fost înmînat tov. Ștefan Voicu, redactor șef al revistei „Lupta de clasă", ordinul „23 August" clasa I, pentru activitate îndelungată în mișcarea muncitorească și merite deosebite în opera de construire a socialismului.Pentru merite deosebite în opera de construire a socialismului a fost conferit „Ordinul Muncii" clasa I tov. Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe.Sculptorului Gheorghe D. Anghel i s-a conferit titlul de „Artist al Poporului din Republica Socialistă România", pentru activitate îndelungată și merite deosebite în domeniul artelor plastice.După înmînarea înaltelor distincții, tovarășul Chivu Stoica, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, în numele C.C. al P.C.R. și al Consiliului de Stat, a felicitat călduros pe cei decorați, urîndu-le noi succese în activitatea viitoare.A răspuns acad. Ștefan Nicolau. (Agerpres) Pregătiri pentru campania agricolă 

de primăvară la S.M.T. Chitila-
București

(Foto : Agerpres)
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RAPORT CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA DE CONSTRUCȚII Șl SARCINILE
CE DECURG DIN DIRECTIVELE CONGRESULUI AL IX-LEA AL P. C. R

PREZENTAT DE TOVARĂȘUL PETRE BLAJOVICI
Prima Consfătuire pe țară a lucrătorilor din construcții are loc ,1a începutul unei noi etape de dezvoltare impetuoasă a întregii economii, în plină desfășurare a muncii creatoare a întregului nostru popor, care a pășit cu fermitate și entuziasm la îndeplinirea sarcinilor noului plan cincinal.Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român — eveniment de importanță istorică în viața partidului și a poporului — a făcut bilanțul realizărilor din anii șese- nalului și a stabilit liniile directoare ale progresului continuu al întregii economii naționale, căile înfloririi multilaterale a României socialiste. Așa cum s-a arătat la Congres, sarcinile fundamentale în domeniul dezvoltării economiei naționale în perioada 1960—1965 au fost îndeplinite cu succes. In a- cești ani, a continuat în ritm susținut procesul de industrializare a țării, a crescut gradul de valorificare a resurselor naturale, s-a asigurat dezvoltarea proporțională echilibrată, continuu ascendentă, a întregii economii, s-au folosit în mai mare măsură rezervele de care dispune agricultura noastră socialistă. în vederea asigurării condițiilor necesare înfăptuirii sarcinilor mărețe de dezvoltare a economiei, prevăzute pentru perioada 1966— 1970, partidul și guvernul au concentrat mijloace materiale și financiare deosebit de importante pentru realizarea unui vast program de investiții industriale, agricole și social-culturale. Potrivit Directivelor Congresului, în perioada 1966—1970 urmează să se realizeze un volum de investiții din fondurile statului de 250—260 miliarde lei; constructorii vor executa un volum de lucrări de circa 1.7 ori mai mare decît cel din ultimii cinci ani.Perfecționarea neîntreruptă a activității de construcții, arhitectură și sistematizare a stat în permanentă în atenția partidului nostru. în repetate rînduri, conducerea de partid și de stat a analizat în profunzime aspectele esențiale ale muncii lucrătorilor din construcții și a stabilit sarcini precise, care să asigure realizarea planului de investiții în ritmul și- la nivelul calitativ impuse de dezvoltarea în ansamblu a economiei. Prima consfătuire pe țară a lucrătorilor din construcții, inițiată de partid, este o nouă și grăitoare dovadă a acestei preocupări.Consfătuirea va dezbate principalele probleme ale muncii de cercetare, proiectare și execuție. Pornind de la experiența acumulată în această ramură a economiei, ea va stabili căile ce trebuie urmate și măsurile ce se impun pentru mobilizarea tuturor resurselor în vederea îndeplinirii cu succes a sarcinilor de mare răspundere trasate de Congresul al IX-lea al partidului, privind ridicarea eficienței economice a investițiilor prin accelerarea ritmului de execuție, în vederea scurtării termenelor de punere în funcțiune, concomitent cu îmbunătățirea calității, creșterea productivității muncii și reducerea prețului de cost al lucrărilor de construcții-montaj. în ansamblul efortului general pentru dezvoltarea economiei naționale, pentru ridicarea continuă a bunăstării poporului, o contribuție substanțială o aduc cei peste o jumătate de milion de constructori — muncitori, tehnicieni, ingineri și ar- hitecți. Ei realizează aproximativ 8 la sută din venitul național al țării. Munca constructorilor a căpătat, în zilele noastre, o mare prețuire și stimă. Nenumărate lucrări impunătoare atestă rodul strădaniilor neobosite ale constructorilor, care continuă, în condițiile orîndui- rii socialiste, valoroasele tradiții ale tehnicii și arhitecturii românești. Remarcabile personalități, cum sînt inginerii Anghel Saligny, • Elie Radu. Ion Ionescu-Bizeț. Ni- colae Profiri sau arhitecții Ion Mincu, Grigore Cerchez, Petre Antonescu, Duiliu Marcu, âu realizat prin opera lor un mesaj transmis statornic, din generație în generație.După ce au fost scoase în evidență realizările obținute în anii șesenalului în activitatea de construcții, raportul s-a oprit asupra problemelor de sistematizare. Justa orientare a sistematizării are un rol determinant în organizarea și valorificarea eficientă a teritoriului, în amplasarea rațională a marilor investiții și lucrări, în dezvoltarea armonioasă a centrelor populate și în asigurarea condițiilor^ce- lor mai bune de viață, muncă și odihnă ale populației. Deși în perioada șesenalului s-au obținut, pe această linie, unele rezultate bune, sistematizarea teritorială nu s-a dezvoltat la nivelul necesităților economiei naționale, îndeosebi în ce privește studierea și fundamentarea amplasării geografice a noilor investiții industriale.Atenția și volumul cel mal mare de muncă s-au concentrat, în ultimii ani, asupra activității de sistematizare a orașelor. S-au elaborat și au fost avizate de organele centrale de specialitate schițe de sistematizare pentru 181 din cele 183 orașe și pentru 69 din cele 81 localități cu caracter urban.Rezultate apreciabile s-au obținut în sistematizarea zonelor industriale. Cu toate rezultatele pozitive obținute, activitatea de sistematizare nu a ținut pasul cu ritmul impetuos de dezvoltare a economiei. Deficiențele în activitatea de sistematizare au avut numeroase consecințe negative. Astfel, schi

țele nu s-au elaborat în variante, cu justificările tehnico-economice necesare, care să permită alegerea soluției optime înainte de definitivarea lucrărilor; așa cum a fost cazul schiței orașului București și altor orașe. Alteori, amplasarea în exteriorul localităților a lungit distanțele și a scumpit rețelele teh- nico-edilitare, necesitînd, adesea, dezafectări de teren agricol.Neglijarea particularităților orașelor la stabilirea prin schiță a structurii lor, aplicarea mecanică sau repetarea unor formule rigide nu au permis personalizarea fiecărei localități. Multe din lipsurile arătate s-ar fi putut evita dacă co- ■ mitetele executive ale sfaturilor populare s-ar fi preocupat mai îndeaproape și cu mai multă competență de problemele sistematizării.O mare răspundere pentru lipsurile manifestate în activitatea de sistematizare revine Comitetului de Stat pentru Construcții, Arhitectură și Sistematizare, care nu a dezvoltat la un nivel corespunzător studiile și cercetările, nu a manifestat suficientă exigență față de economicitatea propunerilor supuse spre avizare.în desfășurarea activității de sistematizare au existat și greutăți create în special de lipsa unor date tematice de fundamentare, care trebuiau furnizate de ministere, alte organe centrale și de Comitetul de Stat al Planificării, pe baza planificării de perspectivă.Proiectanții din domeniul construcțiilor industriale, agrozootehnice și inginerești au înregistrat rezultate valoroase. La proiectarea u- nor obiective industriale au fost promovate soluții care asigură desfășurarea mai bună a proceselor tehnologice și condiții favorabile de muncă, ușor adaptabile la modificări ulterioare ale procesului de producție. Soluțiile tehnice prevăzute într-o serie de proiecte au urmărit reducerea duratei de execuție, sporirea productivității muncii, scăderea costului și îmbunătățirea calității lucrărilor. Astfel, soluțiile cu structuri din elemente tipizate prefabricate, prevăzute la halele industriale, au asigurat o înaltă eficiență tehnică și economică construcțiilor respective, care totalizează o suprafață de circa un milion metri pătrați. însemnate e- conomii s-au obținut și prin amplasarea unor utilaje în aer liber la obiectivele construite în industria chimică și a petrolului. Soluții eficiente, la nivelul tehnicii moderne, au fost aplicate frecvent și în domeniul construcțiilor hidrotehnice, al celor pentru irigații, al construcțiilor de căi ferate, drumuri și poduri.în continuare, raportul a reliefat că în domeniul proiectării lucrărilor industriale, inginerești și agrozootehnice s-au manifestat și o serie de lipsuri, ■ care au influențat negativ mai ales asupra eficienței economice a investițiilor. La proiectarea construcțiilor industriale s-au făcut multe exagerări, care au mărit nejustificat costul lucrărilor, menținînd pe economia națională o pondere ridicată a volumului de construcții în cadrul investiției totale. în multe cazuri, suprafețele și înălțimile halelor de producție sînt supradimensionate, se adoptă soluții costisitoare, care nu sînt impuse de procesul de producție : se exagerează în răspîndirea obiectelor pe teren, ocupîndu-se mari suprafețe arabile și mărîndu-se inutil costul rețelelor. Folosirea construcțiilor metalice a fost extinsă și în cazuri nejustificate, determinînd creșterea costului și a consumului de metal, fără avantaje economice.în anii șesenalului s-au realizat progrese în proiectarea construcțiilor de locuit. Sistemul constructiv utilizat în mod frecvent la blocurile cu pînă la cinci nivele a fost zidăria portantă cu planșee din elemente prefabricate. S-au folosit și panourile mari, care permit un grad ridicat de industrializare. în ce privește clădirile înalte, s-a extins executarea structurilor monolite cu ajutorul cofrajelor glisante sau al panourilor de inventar.Referindu-se la costul locuințelor, raportul a arătat că printr-o mai susținută preocupare a beneficiarilor, proiectanților și execu- tanților, prin eliminarea cheltuielilor inutile, sumele alocate pentru construcția de locuințe vor putea fi mai bine valorificate, în vederea îmbunătățirii în continuare a confortului și finisajelor.în continuare, raportul s-a ocupat de unele aspecte ale proiectării construcțiilor social-culturale, sub- liniindu-se că se resimte lipsa de proiecte tip în variante pentru mai multe categorii de școli, cluburi, case de cultură etc. Totodată, s-a remarcat că la clădirile social-culturale și la locuințe se repetă unele forme simpliste, se aplică soluții nediferențiate.Unele din aceste lipsuri revin C.S.C.A.S. care. în avizarea proiectelor, nu a dat dovadă de suficientă fermitate în înlăturarea soluțiilor neeconomicoase, a exagerărilor. De multe ori durata globală de avizare la toate forurile în drept a depășit termenele normale, creînd întîrzieri în realizarea documentațiilor și investițiilor, situație la care a contribuit adesea și calitatea necorespunzătoare a proiectelor.Directivele Congresului al IX-lea al partidului privind sarcinile ce revin constructorilor în cincinal, experiența acumulată, propunerile ce s-au făcut în adunările premergătoare Consfătuirii conturează, în linii mari, căile pe care trebuie să le urmeze lucrătorii din proiectare 

pentru a asigura documentațiile tehnice necesare realizării vastului program de investiții.O acțiune deosebit de importantă în această etapă este extinderea folosirii schițelor de sistematizare regională, teritorială și, mai cu seamă, organizarea și desfășurarea studiilor pentru întregul teritoriu al țării, în strînsă corelare cu prevederile planului cincinal și ale dezvoltării în perspectivă a economiei naționale. în vederea stabilirii soluțiilor se vor studia și prezenta în toate cazurile variante comparative. Pentru extinderea orașelor se va recurge, în primul rînd, la terenurile improprii pentru agricultură și care nu implică cheltuieli neraționale de fundare. La amplasarea industriilor trebuie să se țină seama de asigurarea condițiilor de igienă urbană ; de asemenea, se va urmări o mai strînsă cooperare între zonele industriale și zonele de locuit la crearea dotărilor energetice, edilitare și social-culturale, precum și între industriile din zonă.Alegerea amplasamentului ansamblurilor de locuit, a regimului de înălțimi și a tipurilor de construcții trebuie să fie întemeiată pe considerente economice, evitîn- du-se excesul de clădiri înalte costisitoare și terenurile dificile în fundare. în scopul evitării monotoniei și creării unor trăsături specifice se va urmări sublinierea trăsăturilor particulare ale localităților, constituite de condițiile naturale sau de cadrul construit existent, se vor păstra și pune în valoare monumentele istorice și ansamblurile valoroase ale orașelor, se va recurge în mai mare măsură la arhitectura spațiilor verzi și arta plastică monumentală.Sistematizarea satelor este o sarcină importantă, de mare amploare, pusă de conducerea partidului în fața noastră și trebuie începută neîntîrziat. Dat fiind caracterul complex al problemelor de rezolvat în acest domeniu, este necesar ca organele centrale de resort să studieze și să propună măsuri pentru atragerea și specializarea cadrelor cu pregătire superioară — arhitecți, ingineri, economiști, sociologi, igie- niști și alții — necesare pentru cercetare și proiectare în sistematizare.Cunoașterea încă de la începutul cincinalului a principalelor obiective ce urmează a fi construite, cu amplasarea lor concretă, creează condiții deosebit de favorabile elaborării unor documentații temeinic studiate. Proiectanții vor urmări, în continuare, micșorarea distanței dintre clădirile componente ale ansamblurilor industriale și complexelor agrozootehnice și amplasarea în aer liber sau cu protecție de tip ușor a unor instalații industriale și a depozitelor de materiale. Realizarea construcțiilor industriale, agrozootehnice și inginerești va trebui să fie din ce în ce mai mult bazată pe tipizare și prefabricare.Preocupările pentru realizarea unor economii maxime la construcțiile industriale nu înseamnă că trebuie să se renunțe la îmbunătățirea arhitecturii, la aspectul ordonat și la asigurarea condițiilor favorabile de muncă. într-un cadru adecvat. Raportul subliniază necesitatea rezolvării moderne a sistemelor de instalații pentru încălzire, ventilare, climatizare, asigurîn- du-se aparatura și materialele necesare.în continuare, au fost înfățișate unele căi de îmbunătățire a activității de proiectare a construcțiilor de drumuri, de căi ferate, a lucrărilor de irigații, de alimentare cu apă și de canalizare.Importante sarcini revin arhitec- ților și celorlalți proiectanți din sectorul construcțiilor de locuințe și clădiri social-culturale. Proiectarea va trebui să se orienteze spre realizarea unei game mai largi și mai variate de apartamente corespunzătoare necesităților diferitelor categorii de familii. Confortul locatarilor trebuie urmărit și în afara blocului de locuit. Spațiile verzi, aleile și parcajele, platformele gospodărești, locurile de joc pentru copii vor completa ansamblurile de locuințe, răspunzînd variatelor necesități ale populației. Construcțiile social-culturale importante vor fi realizate ținîndu-se seama de cerințele actuale și de perspectivă, atît din punct de vedere funcțional și tehnic, cît și sub aspectul ambianței cultural-artistice.Proiectarea tip, care are un rol important la realizarea construcțiilor de locuit și social-culturale, se cere a fi substanțial îmbunătățită. Precizînd cadrul funcțional, structural și indicii tehnico-economici, proiectele tip trebuie să ofere cît mai multă suplețe în adaptare, dînd posibilitatea celor care le a- plică să contribuie creator la îmbunătățirea soluțiilor. Proiectării tip îi revine și obligația de a promova metodele industriale de execuție.în fața arhitecților și urbaniștilor stă, nemijlocit, o sarcină de mare răspundere : ei sînt chemați să definească prin efortul lor creator fizionomia arhitecturii noastre socialiste. Conducerea de partid a atras atenția asupra unor fenomene negative, care se conturează în arnitectură și a indicat obiectivele principale în acest domeniu. în esență, aceste obiective constau în orientarea spre diversificare în creația arhitecturală, realizarea unei arhitecturi care, preluînd cu discernămînt experiența pozitivă de pretutindeni, să prezinte o formă nouă, contemporană, adecvată progreselor tehnicii și materialelor epocii noastre, dar care, în același 

timp, să poarte o amprentă proprie, dezvoltînd creator tradițiile de valoare artistică ale arhitecturii românești.Uniunea Arhitecților, Institutul de arhitectură, C.S.C.A.S. vor trebui să aducă o contribuție sporită la crearea unei arhitecturi specifice, pe baza cunoașterii vieții și aspirațiilor poporului, a studierii și valorificării patrimoniului cultural și arhitectonic al țării în continuare, raportul arată sarcinile sectorului de proiectare, precum și răspunderile ce revin ministerelor, celorlalte organe centrale și sfaturilor populare pentru dezvoltarea activității de proiectare, pentru simplificarea documentației economice și a procesului de elaborare a proiectelor.Documentele Congresului al IX- lea al partidului acordă o mare importanță îmbunătățirii cercetării științifice. în construcții, cercetarea științifică a contribuit la rezolvarea unor probleme privind promovarea tehnicii noi și industrializarea. construcțiilor, a fost lărgită baza științifică a cunoașterii unor fenomene din tehnica construcțiilor. Cercetătorii și-au adus contribuția la precizarea unor tehnologii de fabricație a elementelor din beton armat și precomprimat, la elaborarea unor metode de cercetare privind folosirea materialelor și elementelor de construcții. Cercetarea științifică nu a ținut însă pasul cu nevoile mereu crescînde ale ramurii construcțiilor. Durata unor cercetări a fost prea mare, astfel îneît rezultatele n-au putut fi decît parțial valorificate. Planurile de cercetare au fost încărcate cu un număr prea mare de teme, din care unele de mică importanță.Cercetarea va trebui să se dezvolte pentru a putea să aducă o contribuție mai mare în realizarea sarcinilor cincinalului. Ea se va concentra asupra unor probleme privind elaborarea de noi sisteme constructive, perfecționarea celor existente și stabilirea metodelor de calcul respective, mai cu seamă pentru construcții în zone seismice sau amplasate pe terenuri slabe. organizarea științifică a proceselor de producție în construcții, adîncirea studiilor în domeniul e- conomiei construcțiilor, al seismicității.în domeniul sistematizării și arhitecturii, vor trebui să fie mult dezvoltate principiile de amplasare, precum și stabilirea parametrilor și elementelor de bază ale construcțiilor industriale, social-culturale și de locuit; se vor adînci' studiile în domeniul teoriei arhitecturii și urbanismului.Continuînd în mod creator activitatea lucrătorilor de la planșetă — a spus raportorul — sutele de mii de muncitori, ingineri și tehnicieni de pe șantiere înalță impunătoare construcții, care vor face cunoscute generațiilor viitoare priceperea, talentul și eforturile lor, puse în slujba înfloririi patriei. La baza întregii lor activități au stat obiectivele stabilite de conducerea partidului ; accelerarea ritmului de execuție, concomitent cu îmbunătățirea calității, creșterea productivității muncii și reducerea prețului de cost al lucrărilor de construcții-montaj.Muncind cu entuziasm și pricepere, sub îndrumarea continuă a organelor și organizațiilor de partid, lucrătorii de pe șantiere au înfăptuit multe construcții care, prin ritmul de execuție, prin amploarea și calitatea lor, ca și prin soluțiile tehnice de realizare, sînt bine apreciate de oamenii muncii, în legătură cu organizarea unităților de execuție, raportul arată că principiul profilării și subordonării pe ramuri, pe lîngă avantaje, a generat și unele aspecte negative. care au dus la dispersarea și folosirea nerațională a mijloacelor și forței de muncă, precum și la unele goluri în activitatea întreprinderilor.Subliniind faptul că rezultatele activității de execuție depind, în mare măsură, de felul cum sînt organizate trusturile, întreprinderile și mai ales șantierele, raportul menționează experiența unor unități de execuție care au desființat anumite verigi organizatorice intermediare, permițînd astfel unui număr mai mare de ingineri și tehnicieni să se ocupe direct de organizarea șantierelor și a producției. Mai sînt însă trusturi care continuă să mențină forme învechite. greoaie de organizare — trust, grup de șantiere, șantiere, lot — care conduc la fărîmițarea și diluarea răspunderilor.O importanță deosebită pentru scurtarea duratei de execuție, sporirea productivității muncii, reducerea prețului de cost și îmbunătățirea calității lucrărilor prezintă pregătirea temeinică, multilaterală a lucrărilor de investiții, organizarea științifică și aplicarea celor mai eficiente metode în executarea lucrărilor de construcții-montaj. Vorbitorul a menționat rezultatele bune obținute pe unele șantiere, unde beneficiarii au asigurat, de la început, condiții pentru pregătirea rațională a atacării lucrărilor ; totodată, s-a a- tras atenția asupra consecințelor ce le are neglijarea lucrărilor de deservire, definitive sau provizorii.Respectarea cu rigurozitate a graficelor de execuție, organizarea judicioasă a fiecărui proces de producție și loc de muncă, reprezintă importante rezerve de îmbunătățire a activității pe șantier. în multe cazuri, însă, se consideră că aceste probleme au importanță minoră, și de aceea, inginerii nu le 

acordă suficientă atenție, iar maiștrii — ocupați cu întocmirea de situații și alte sarcini auxiliare — rezervă prea puțin timp pentru conducerea efectivă a producției. Toate acestea au determinat, în multe cazuri, folosirea incompletă a zilei de lucru, dese întreruperi în producție, existența de formații de lucru supradimensionate.Referitor la mai buna organizare a producției, raportul arată că deși practica a dovedit bunele rezultate ale aplicării metodei executării centralizate pe șantier, în bazele de construcții și în industrie a unor operații care necesită un consum mare de muncă, aceasta nu a fost extinsă în ritmul și proporțiile pe care le impuneau eficiența ei.Realizări însemnate s-au obținut ca urmare a promovării tehnicii noi în executarea lucrărilor de construcții-montaj, mai ales prin extinderea tehnologiilor moderne de execuție. Pe această linie se constată încă rezerve, deoarece metodele eficiente de execuție s-ar fi putut extinde și perfecționa mai mult, dacă în toate cazurile ar fi fost organizate formații sau unități specializate pentru fiecare dintre ele.Problema îmbunătățirii continue a calității lucrărilor de construcții a fost tratată pe larg în raport, evidențiindu-se rezultatele bune obținute la hidrocentralele de pe Bistrița-aval, hala sectorului de întreținere de la Combinatul siderurgic „Gheorghe Gheorghiu-Dej“ de la Galați, complexele de reformare catalitică de la Brazi și Bor- zești, complexul de morărit și panificație din Constanța, ansamblurile de locuințe Steagul Roșu-Bra- șov, Balta Albă-București și altele. Totodată, se spune în raport, nu poate fi trecut cu vederea faptul că nerespectarea cu rigurozitate a prescripțiilor tehnice la executarea lucrărilor duce în multe cazuri la defecțiuni calitative ce determină refaceri, uneori foarte costisitoare, de pildă : finisajele la blocurile de locuințe din orașele Motru, Deva, și altele. Pîrghia stimulării materiale, prin premierea pe criteriul calității, nu a fost în suficientă măsură folosită.Referitor la durata execuției lucrărilor, element important care condiționează punerea în funcțiune la termen a investițiilor, raportul arată că acolo unde constructorii au desfășurat o muncă susținută și științific organizată, s-au obținut rezultate bune. Cu toate a- cestea, situația respectării termenelor de punere în funcțiune este încă departe de a fi satisfăcătoare ; printre principalele ei cauze se numără deficiențele organizatorice în pregătirea investițiilor în proiectare și în execuție, eșalonarea nejudicioasă prin plan a atacării și terminării lucrărilor.în anii șesenalului, productivitatea muncii a înregistrat o creștere importantă la multe organizații de construcții-montaj. Trusturile și întreprinderile din cadrul Ministerului Industriei Construcțiilor, ale fostului Minister al Transporturilor și Telecomunicațiilor, Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini și Sfatului popular al orașului București au sporit productivitatea muncii cu peste 54 la sută. Există însă și organizații de construcții în care productivitatea muncii a crescut în proporții cu totul nesatisfăcătoare. Printre cauzele principale care au determinat această nerealizare sînt: lipsurile în organizarea șantierelor și a locurilor de muncă, folosirea nerațională a utilajelor, încălcarea disciplinei în muncă, precum și neasigurarea din timp a documentațiilor, livrarea cu în- tîrziere a unor utilaje tehnologice eșalonarea neritmică a lucrărilor pe tot parcursul anului.Pe ansamblul volumului de construcții-montaj în antrepriză, sarcina de reducere a prețului de cost cu 11 la sută, în perioada I960— 1965, a fost îndeplinită. Trebuie subliniat însă că mai sînt importante rezerve in această direcție.Partidul și guvernul nostru manifestă o grijă permanentă pentru asigurarea unor condiții bune de muncă și de trai lucrătorilor de pe șantiere. Au fost alocate sume importante pentru asigurarea securității la locul de muncă al constructorilor. Mecanizarea muncilor grele, cu volum mare de muncă, echipamentul de protecție și alte elemente tehnico-materiale, la care se adaugă creșterea simțului de răspundere al conducătorilor proceselor de producție de pe șantiere, au dus la scăderea numărului de accidente și a zilelor de incapacitate de muncă. Cu toate acestea, rezultatele nu sînt încă satisfăcătoare. Conducătorii de întreprinderi și de șantiere, inginerii, maiștrii și șefii de brigăzi au datoria să asigure toate măsurile de protecție la locul de muncă, să urmărească precizarea acestor măsuri chiar în proiectele de organizare a șantierelor. Ei au o- bligația să asigure instruirea temeinică și permanentă, să exercite controlul sistematic asupra felului cum se respectă regulile de tehnica securității muncii.Arătînd că realizarea ritmică a volumului de construcții planificat este indisolubil legată de a- provizionarea șantierelor cu materiale de construcții, raportul subliniază faptul că în ultimul timp industria producătoare de materiale de construcții și de instalații a fost dezvoltată, ceea ce a determinat producerea unor cantități sporite de materiale noi

și sortimente cu caracteristici superioare.Cu toate acestea constructorii mai întîmpină greutăți din cauza lipsei unor materiale, precum și din cauza nivelului calitativ scăzut al unor sortimente.Referindu-se la această problemă raportul arată în continuare că realizarea în producția de serie și introducerea în construcții a unor materiale noi se desfășoară într-un ritm prea lent, atît din cauza tergiversării asimilării lor în fabricație de către ministerele producătoare, din cauza unei metodologii greoaie și întîrzierii în elaborarea normativelor de titili- zare — care împiedică prevederea lor în proiecte — cît și din cauza constructorilor, care au rețineri în folosirea lor. La aceasta s-a adăugat, în unele cazuri, și prețul mai ridicat față de cel al materialului înlocuit, preț care nu întotdeauna se justifică prin caracteristici superioare pe care ar trebui să le întrunească noul produs.în ansamblul măsurilor privind industrializarea lucrărilor, ridicarea productivității muncii, un loc important ocupă, pe lîngă folosirea elementelor prefabricate, creșterea gradului de mecanizare. In această direcție s-au obținut unele rezultate bune. Cu toate acestea, deficiențele care mai există au determinat menținerea pe șantier a u- nui număr încă mare de muncitori în special la executarea finisajelor și a operațiilor de manipulare a materialelor. Această situație se datorește, în bună măsură, numărului limitat de mijloace de mică mecanizare, a căror producție, pînă în prezent, nu a fost asigurată de către industria constructoare de mașini. Realizarea mijloacelor de mică mecanizare va contribui ~ la ridicarea substanțială a activității acestui sector.înfăptuirea vastului program de investiții, pe care Congresul al IX- lea al partidului l-a trasat pentru următorii cinci ani — s-a arătat în continuare în raport — reclamă din partea ministerelor constructoare și titulare de investiții, întreprinderilor de construcții și șantierelor’ ridicarea nivelului activității lor pe o treaptă superioară. La baza desfășurării întregii activități a șantierelor trebuie pusă organizarea științifică a producției, care să fie concretizată în proiectul de organizare, a cărui elaborare să premeargă atacarea lucrărilor, pentru ca, de la început, toate acțiunile să fie întreprinse coordonat.Se impune continuarea acțiunii de organizare și permanentizare a formațiunilor sau chiar a subunităților specializate în aplicarea noilor tehnologii de execuție, de înaltă eficiență. Este necesar să se extindă executarea centralizată în ateliere de șantier și în baze de producție a tuturor proceselor de lucru a căror desfășurare este posibil a se realiza în astfel de condiții. Asigurarea unui ritm echilibrat în activitatea șantierelor pe tot parcursul anului trebuie să constituie o preocupare de bază a tuturor factorilor care contribuie la realizarea investițiilor.Este necesar ca ministerele, sfaturile populare, conducătorii organizațiilor de construcții să acorde o mai mare a- tenție bunei organizări a trusturilor și întreprinderilor, eliminării verigilor intermediare de prisos, în scopul unei mai bune utilizări, pe șantiere, a inginerilor și tehnicienilor constructori. în vederea înlăturării multora din lipsurile existente, întăririi unităților de construcții-montaj prin asigurarea continuă a activității lor și a permanentizării cadrelor, este necesară studierea îmbunătățirii modului actual de organizare a rețelei. Va trebui să mergem în continuare pe principiul specializării organizațiilor de construcții-montaj, al unei judicioase încărcări a capacității acestora, eliminînd paralelismul dintre organizațiile de a- celași profil care-și desfășoară activitatea pe un teritoriu restrîns. Pentru aceasta, Comitetul de Stat al Planificării și C.S.C.A.S vor trebui să studieze și să propună măsuri în vederea coordonării repartizării lucrărilor de construcții pe organizații executante, cît și a rețelei de organizații de construcții, care să asigure realizarea integrală și în bune condiții a investițiilor.îmbunătățirea continuă a calității construcțiilor este o sarcină majoră și permanentă a muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor de pe șantiere. Asigurarea unei calități superioare a lucrărilor reclamă extinderea rețelei de laboratoare de încercări din cadrul organizațiilor de construcții și îmbunătățirea activității lor. Exercitarea de către maiștri, tehnicieni și ingineri a u- nui control sistematic privind calitatea lucrărilor. în toate fazele de execuție, sporirea exigentei comisiilor de recepție vor determina ridicarea nivelului calitativ al construcțiilor. Atunci cînd este vorba de economisirea fondurilor bănești ale statului, de asigurarea unor lucrări de bună calitate să nu fie tolerată nici o abatere.Dezvoltarea bazei tehnico-materiale a sectorului de construcții- montaj va fi asigurată în noul cincinal prin alocarea a circa 6,5 miliarde lei din fondurile de investiții. Aceste fonduri trebuie să fie folosite într-un mod cît mai rațional. Se impune ca pe baza studiilor existente, C.S.C.A.S., Minis

terul Industriei Construcțiilor, celelalte ministere care au în subordine organizații de construcții- montaj și Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini să propună măsuri pentru o mai. mare operativitate în asimilarea și producerea de către industria constructoare de mașini a celor mai corespunzătoare tipuri de utilaje.Rezerve importante pentru creșterea productivității muncii și ridicarea nivelului calitativ al lucrărilor pot fi puse în valoare prin extinderea micii mecanizări. Lărgirea gamei de mecanisme, scule și dispozitive pentru mica mecanizare, intensificarea ritmului de asimilare și mai ales producerea lor în cantități suficiente reclamă luarea de măsuri corespunzătoare.Pentru ridicarea, prin mecanizare, a productivității muncii pe șantiere nu este suficientă numai sporirea înzestrării cu utilaje, ci și îmbunătățirea substanțială a modului lor de folosire. Este de datoria șefilor de șantiere, a inginerilor și maiștrilor care conduc procesele de producție să acorde mai multă grijă folosirii utilajelor la întreaga lor capacitate, să organizeze producția în așa fel îneît u- tilajele grele să lucreze în 2—3 schimburi. Mărirea capacității u- nităților de reparare a utilajelor de construcții, distribuirea lor rațională pe teritoriul țării și organizarea temeinică a producției ‘în cadrul acestora să nu scape atenției ministerelor, trusturilor sau întreprinderilor de specialitate.Ridicarea nivelului calitativ al construcțiilor, a gradului de finisaj, diversificarea aspectului arhitectonic, extinderea soluțiilor constructive de mare eficiență reclamă lărgirea sortimentului și îmbunătățirea calității materialelor și elementelor de construcții. în a- cest scop, ministerele în subordi- nea cărora se află fabricile producătoare trebuie să dovedească o preocupare mai susținută, în special pentru sporirea și diversificarea produselor, să acționeze mai hotărît pentru îmbunătățirea continuă a calității și reducerea prețului de cost al materialelor.Ritmul de asimilare în producție și folosirea în construcții a noilor materiale trebuie accelerate în mod simțitor. Este de datoria Comitetului de Stat pentru Construcții, Arhitectură și Sistematizare și Ministerului Industriei Construcțiilor de a găsi și aplica forme mai simple, mai operative, pentru omologarea și elaborarea de normative de fabricație și de folosire, în vederea introducerii în proiecte a noiloi’ materiale.Referindu-se la asigurarea cadrelor de specialiști pentru sectorul construcții, raportul a scos în evidență realizările obținute în anii șesenalului în creșterea numărului de ingineri, arhitecți, tehnicieni, maiștri, muncitori și în perfecționarea lor. Pentru înlăturarea neajunsurilor care mai stăruie în acest domeniu este necesar să se elaboreze măsuri pentru pregătirea în învățămîntul profesional și mediu tehnic și în învățămîntul superior a numărului de cadre cerute de ramura construcțiilor.în raport se subliniază necesitatea ca beneficiarul să asigure pregătirea temeinică și din timp a condițiilor de realizare a investițiilor.în desfășurarea activității de proiectare și execuție, un rol important revine controlului calității. Realizarea unei construcții de bună calitate este în mare măsură condiționată de exigenta controlului sistematic și eficient în toate fazele — de la proiectare și pînă la receptionarea obiectului terminat — cu accent deosebit asupra lucrărilor ascunse. Conducătorii organizațiilor de proiectare și de execuție. șefii de șantiere trebuie să înțeleagă necesitatea controlului permanent și adîncit ca mijloc de conducere a procesului de muncă, să-l sprijine și să-l folosească din plin. Controalele tematice în principalele probleme tehnice de proiectare și de execuție, ale căror concluzii au fost larg difuzate tuturor constructorilor interesați, s-au dovedit de un real folos pentru îmbunătățirea calității lucrărilor. Fată de amploarea pe care o iau investițiile, este necesară însă dezvoltarea controlului cu caracter preventivVolumul mare al investițiilor, numărul crescînd al șantierelor răspîndite pe întreg cuprinsul tării impun o întărire și activizare a tuturor verigilor de control pe toate trepteleîn încheierea raportului, tovarășul Petre Blajovici a spus Am pornit pe drumu' înfăptuirii cincinalului, drum de-a lungul cărqia constructorii vor statornici, de la un capăt la altul al tării, sute de construcții noi. trainice, temelii ale industrializării socialiste, dezvoltării întregii economii naționale. - Călăuză si îndemn de creație și muncă ne sînt sarcinile trasate de Congresul al IX-lea al partidului.Ne exprimăm convingerea că lucrătorii din construcții, conștienți de importanța muncii lor. însuflețiți de dragostea pentru partid si de patriotism fierbinte vor folosi întreaga lor energie creatoare, vor mobiliza toate resursele, alături de întregul nostru popor pentru a ridica pe cele mai înalte culmi ale progresului și civilizației scumpa noastră patrie — Republica Socialistă România.
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• în întreaga țară au loc adunări 
festive pentru înmînarea steagului de 
secție, sector, șantier și întreprindere 
fruntașă pe ramură în întrecerea socia
listă pe 1965. în urma realizărilor obți
nute în producție anul trecut, au fost de
clarate fruntașe pe orașe și raioane peste 
620 de întreprinderi, iar pe regiuni a- 
proape 390.

SESIUNE DE REFERATE ȘTIINȚIFICE 
LA INSTITUTUL DE CERCETĂRI 

PENTRU CEREALE SI PLANTE TEHNICE 
FUNDULEALa sesiunea de referate a Institutului de cercetări pentru cereale și plante tehnice- Fundulea, care a început joi, se prezintă rezultatele unor noi cercetări științifice efectuate la institut și stațiuni experimentale din toate regiunile țării. încă din primăvara aceasta multe din noile rezultate vor fi aplicate în producție. (Agerpres)® Cu prilejul turneului în țara noastră al Ansamblului de cîntece și dansuri „Neo Lao Haksat" din Laos, Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă a oferit joi o masă în sala de recepții a restaurantului Nord Hotel. în aceeași zi, artiștii din Laos au părăsit Capitala, în- dreptîndu-se spre R. P. Bulgaria.

• Constructorii de mașini agricole din 
Craiova au expediat un nou lot de mașini 
care vor fi prezentate la expoziția inter
națională de la Moscova. Printre acestea 
se numără semănătoarea de cereale, ma
șina de împrăștiat îngrășăminte chimice, 
grebla rotativă etc.

Destinatarele sînt în așteptare. (La „Romarta'' se pregătesc pachete pentru „Decada cadourilor")
Foto : M. Cioc

• Teatrul „Ion Creangă" a prezentat ieri 
a doua premieră din actuala stagiune — 
spectacolul „Cu capul în nori“ de Felix 
Caroly. Regia aparține autorului.

EXCURSII PESTE HOTARELa sediul agenției O.N.T. din Bd. Republicii nr. 4 se primesc înscrieri pentru excursiile din lunile aprilie și mai, în străinătate : în R. D. Germană, pe rutele Praga—Berlin— Potsdam— Leipzig —Weimar—Dresda—Budapesta, de 15 zile, cu trenul ; Praga—Berlin—Leipzig—Dresda— Budapesta, de 18 zile, cu trenul ; Praga— Berlin—Magdeburg— Dresda —Budapesta, de 16 zile, cu trenul ; Praga—Karl-Marx- Stadt— Erfurt— Meissen—Dresda —Budapesta cu trenul și autocarul, de 15 zile, în R. P. Ungară, la Budapesta, cu trenul, de 8 zile. în R. S. Cehoslovacă, pe rutele Budapesta—Praga—-Karlovy-Vary—Brno- Bratislava, cu trenul, de 10 zile; București- Bratislava—Brno—Praga—Kosice—Debrețin, cu autocarele, de 15 zile. în R. P. Bulgaria, pe rutele Russe—Plevna—Sofia— Trnovo, cu autocarele, de 3 zile ; Russe— Trnovo—Plovdiv—Sofia—Plevna, cu autocarele, de 7 zile: în U.R.S.S., pe rutele Kiev—Leningrad—Riga—Moscova, cu trenul și avionul, de 16 zile ; Kiev—Leningrad—Moscova, cu trenul și avionul, de 14 zile ; Chișinău—Kiev—Moscova, cu trenul, de 11 zile ; Cernăuți—Lwow, cu trenul, de 7 zile. în R. P. Polonă, pe rutele Cernăuți—Lwow—Varșovia, cu trenul, de 10 zile, și Krakovia—Varșovia, cu trenul, de 9 zile.'© La fabrica „Mureșul" din Tg. Mureș se execută în prezent zeci de modele noi de impermeabile, scurte și hanorace din relon pentru bărbați și femei, cămăși tip bluze din țesături fantezi pentru bărbați și copii și alte articole de confecție pentru sezonul de primăvară.® Joi, la Facultatea de electrotehnică a Institutului politehnic din Timișoara, s-a deschis un curs postuniversitar de specializare în folosirea și exploatarea mașinilor electronice de calcul, rezervat inginerilor.
PĂSĂRI ÎN AVION1 000 de „pasageri înaripați11 aduși din fazaneriile Ministerului Economiei Forestiere au părăsit țara, cu un avion special de pe aeroportul Băneasa, pornind spre Paris. De aici, fazanii voi' fi trimiși să populeze diferite păduri din Franța.

• Siluminiul este denumirea unui pro
dus realizat de colectivul Uzinei de alumi
niu din Slatina. Obținut din aluminiu și 
siliciu, noul aliaj va fi utilizat pe scară 
largă în industria construcțiilor de mașini. 
Primele tone de siluminiu au și fost li
vrate.

MANIFESTARE CONSACRATĂ CENTENARULUI 
NAȘTERII LUI ROMAIN ROLLANDîn cadrul marilor aniversări culturale recomandate de Consiliul Mondial al Păcii, la Casa Universitarilor din Iași a avut loc joi o manifestare consacrată centenarului nașterii scriitorului francez Romain Rolland. Despre viața și opera marelui scriitor a vorbit Valeriu Stoleriu, lector al universității ieșene.

® Au început probele de rodaj la insta- 
lația de centralizare dispecer cu cod din 
stația Brașov. O dată cu aceasta, noua 
instalație, echipată cu relee și tranzistor! 
— prima de acest fel din țara noastră — 
a fost dată experimental în funcțiune. Cu 
ajutorul acestei instalații, intrarea trenu
rilor dinspre stațiile Predeal, Bartolomeu, 
Stupini, Hărman, macazurile și semnalele 
întregului complex feroviar se vor con
trola și conduce automat de la distanță.• în apropierea uzinei „Steagul roșu*1 Brașov, a început construcția unui atelier de pregătire a autocamioanelor în vederea livrării. Tot aici va începe peste puțin timp construcția unei piste de rodaj cu o lungime de aproape trei kilometri.

® Colectivul Teatrului de Stat din Arad 
a prezentat ieri cea de-a 5-a premieră din 
actuala stagiune, cu piesa „Trandafirii 
roșii" de Zaharia Bîrsan, în regia lui Ni- 
colae Moldovan.

Timpul probabil pentru zilele de 26, 27 și 28 
februarie a. c. In țară : Vreme schimbătoare, cu 
cerul temporar noros. Vor cădea ploi izolate în 
jumătatea de nord a țării. Vînt slab pînă la 
potrivit din sectorul vestic. Minimele vor fi cu
prinse între zero și 10 grade, iar maximele în
tre 10 și 20 grade. în București : Vreme schim
bătoare, cu cerul temporar noros. Vînt potrivit 
din sectorul vestic. Temperatura ușor variabilă.

A apărut

PROBLEME ECONOMICE
Nr. 21966

Numărul pe luna februarie a. c. al revistei „Probleme Economice11 se deschide cu articolul: 
Creșterea rolului conducător al 
partidului în etapa actuală de P. RADOVAN. în continuare, revista publică materialele : Na
tura economică a impozitului pe 
circulația mărfurilor de I. BITU- LEANU, Considerații privind co
relația dintre dinamica producti
vității muncii și a salariului me
diu de dr. C. MOISUC, Influen
ța calificării forței de muncă a- 
supra dezvoltării producției de dr. C. M. ENACHE, Probleme ale 
îmbunătățirii aprovizionării teh- 
nico-materiale de I. GRIGA, 
Principalele căi de sporire a a- 
portului sectorului cooperatist la 
dezvoltarea producției agricole de GH. ANGHEL și L. GUȚES- CU, Mijloace de mărire a renta
bilității exportului de D. LĂZĂ- ROIU, Aspecte ale cercetării 
tehnico-științifice în țările capi
taliste de M. DESMIREANU.Rubrica „Economia țărilor in-

suficient dezvoltate11 cuprinde studiul : Economia țărilor Ame
rică Latine și «Alianța pentru 
progres» de C. MECU.Materialul Cu privire la pla
nificarea productivității muncii 
în construcții de dr. D. PÎRVU, A. LASCU și M. SILEȚCHI este publicat la rubrica „Schimb de păreri11.în cadrul rubricii „Răspunsuri la întrebările cititorilor11 este inserat articolul Cercetarea științi
fică fundamentală și aplicativă de I. GOLIAT.La rubrica „însemnări11 sînt publicate materialele : Conjunc
tura economiei capitaliste în 1965 
(Producția industrială și comer
țul exterior) de AL. ZAMFIR, 
Avantajele economice ale con
centrării și specializării în G.A.S. de A. TOFAN și R. PINTEA (Cluj).Revista mai cuprinde rubricile „Critică și bibliografie11 și „Scrisori către redacție11.

Energii „conservate11
(Urmare din pag. I)cinci mine, cu o producție de 5 milioane de tone anual. încă în cursul acestui an va începe să producă la întreaga capacitate exploatarea Cicani. Pentru Beterega, Gîrla și Tismana sînt în curs de contractare utilajele, cărbunele urmînd să fie scos din cariere cu ajutorul unor mari excavatoare cu cupe, avînd capacitatea de 1 800 m c pe oră. Instalații de acest fel vor fi folosite și la lucrările de descoper- tare, respectiv de îndepărtare a sterilului. Cărbunele extras va fi scos din cariere cu benzi transportoare. Deoarece puterea lui calorică este relativ redusă (1 600—2 000 de calorii la kilogram), transportul la distanțe mari fiind nerentabil, se preconizează folosirea ligniților din Oltenia chiar în regiune. Astfel, cărbunii din minele de la Motru vor alimenta termocentrala Craiova, transportul iâcîndu-se cu trenuri marșrute, iar o altă termocentrală, care urmează să fie construită chiar în bazinul Rovinari, va primi cărbunele pe benzi direct din carieră.Dintr-o zonă slab industrializată în trecut, nord-vestul Olteniei va deveni în curînd una dintre cele mai Importante regiuni miniere. Dacă în anul trecut întreaga pro-

sînt puse în valoareducție de cărbune a țării a fost de 12 milioane de tone, iar cea din Oltenia reprezenta doar ceva mai mult de 5 la sută, în viitorii zece ani, mai bine de un sfert din producția totală va proveni din acest bazin. Va crește în permanență numărul minerilor, care va atinge, în 1975, cifra de 27 000. Pentru ei se construiesc orașul Motru, precum și noi cartiere în Tg. Jiu.

PE TERENURILE DE FOTBALnata Algeriei. Meciul s-a terminat la egalitate : 0—0Joi, Dinamo București a părăsit Algerul, plecînd spre Tunisia, unde la Sfax și Tunis va întîlni reprezentativa acestei țări.
ANGLIA-R.F.G. i—Oîn prezența a 75 000 de spectatori, pe stadionul Wembley din Londra, reprezentativa de fotbal a Angliei a întrecut într-un meci a- mical cu scorul de 1—0 (1—0) selecționata R. F. Germane. Unicul gol a fost marcat de centrul înaintaș Stiles (min. 43).

RÎNDUPd

STEÂUA-PANATHINAIKOS 
2—1în prezența a peste 8 000 de spectatori, joi la Atena, echipa de fotbal Steaua București a învins cu scorul de 2—1 (0—1) echipa locală Panathinaikos. Ambele puncte ale fotbaliștilor români au fost înscrise de Creiniceanu.

DINAMO-SELECTIONATA 
ALGERIEI 0—0Continuîndu-și turneul în țările din nordul Africii, echipa de fotbal Dinamo București a întîlnit miercuri seara, la Alger, selecțio-

ÎN CÎTEVA
e Selecționata masculină de handbal a României, campioană mondială, a susținut aseară la Copenhaga un meci amical în compania echipei Danemarcei. Handbaliștii români au terminat învingători cu scorul de 20—17 (9-8).
o într-un meci de tenis de masă disputat aseară la Budapesta în cadrul semifinalelor „Cupei campionilor europeni" (feminin), Vo- ros Meteor Budapesta a învins cu scorul de 5—1 pe Progresul București. Echipa maghiară s-a calificat în finală, urmînd să întîlnească formația D.T.C. Kaiserberg Duisburg (R.F.G.).

Campionatele 
de patinajJoi, la Davos, a fost decernat primul titlu de campion mondial de patinaj artistic din cadrul actualei ediții. Pentru a doua oară în proba de perechi, victoria a revenit patinatorilor sovietici Ludmila Belousova și Oleg Protopo-

© Echipa masculină de handbal Lokomotiv Magdeburg (R.D.G.) și-a continuat turneul în țara noastră, întîlnind joi la Timișoara formația Știința. Gazdele au repurtat victoria cu scorul de 19—13 (9—7). Astăzi, tot la Timișoara, Lokomotiv joacă în compania formației Tehnometal.
o Aseară la Praga, în prezența a peste 10 000 de spectatori selecționata de hochei pe gheață a R. S. Cehoslovace a dispus cu scorul de 4—0 (2—0 ; 1—0 ; 1—0) de echipa Canadei. Astăzi tot la Praga are loc meciul revanșă.

mondiale 
artisticpov, care au totalizat 314,8 puncte. Pe locurile următoare s-au clasat Tatiana Juk — Alexandru Gorelik (U.R.S.S.) — 313,7 puncte și Cynthia Kauffman — Ronald Kauffman (S.U.A.) — 298,2 puncte.

Evoluează cuplul sovietic Ludmila Belousova — Oleg Protopopov Telefoto DPI — Agerpres

Delegații 
la HavanaHAVANA 24 (Agerpres). — La Havana a sosit delegația Academiei Republicii Socialiste România, condusă de acad. Eugen Pora, pentru a semna planul de colaborare științifică între Academia Republicii Socialiste România și Academia de Știinte din Cuba pe anii 1966 și 1967.Delegația a fost întîmpinată la sosire de dr. Julio Le Riverend, vicepreședinte al Academiei de Științe din Cuba, ing. Luis Larro- goiti Alonso, membru în comisia

românești

națională a Academiei de Științe din Cuba, și de alte personalități.
★Tot la Havana a sosit o delegație de medici români, condusă de prof. dr. Nicolae Nestorescu, care participă la cel de-al XI-lea Congres național de medicină și la cel de-al VII-lea Congres național de stomatologie care va avea loc în capitala Cubei. Delegația a fost întîmpinată la sosire de reprezentanți ai Ministerului Sănătății Publice din Cuba.
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BUDAPESTA 24 (Agerpres). — Agenția M.T.I. transmite că la 24 februarie a avut loc o ședință lărgită a C.C. al P.M.S.U. Au participat membri și membri supleanți ai C.C., membrii Comisiei centrale de revizie și ai Comisiei centrale de control ale partidului.La ordinea de zi au fost următoarele puncte : probleme internaționale, raportor Zoltan Komocsin, secretar al C.C.; informare cu privire la îndeplinirea hotărîrii C.C. din 8 decembrie 1965, raportor Rezso Nyers, secretar al C.C.; raport privitor la situația din

partid, propunerea cu privire la convocarea celui de-al IX-lea Congres al partidului, raportor Bela Biszku, secretar al C.C.După discuții, Comitetul Central a adoptat în unanimitate rapoartele și propunerile prezentate. La discuții a luat cuvîntul Jânos Kădâr, prim-secretar al C.C. al P.M.S.U.Plenara a luat hotărîrea de a convoca cel de-al IX-lea Congres ordinar al partidului la sfîrșitul lunii noiembrie 1966. Pentru pregătirea Congresului au fost numite comisii.

I

! La comemorarea
ui Machado

Antarctida 
iși dezvăluie secretele

De la stațiunea antarctică Mirnîi 
s-a anunțat că detașamentul geolo
gic al celei de-a 11-a expediții an
tarctice și-a încheiat programul de 
cercetări în munții Prințul Charles 
si în Țara Enderby. Oamenii de ști
ință au studiat munții Antarctidei 
atît din avion cît și în timpul a 
zeci de marșuri pe jos. Ei au des
coperit că una din regiuni nu se 
află pe un fundament de roci cris
taline, așa cum se presupunea, ci 
pe roci sedimentare. în gresiile din 
lanțul muntos Prințul Charles a fost 
găsită faună fosilă. Geologii au 
strîns o colecție de circa o mie de 
specimene. Studiile de laborator 
vor permite stabilirea vîrstei lor și 
particularitățile structurii geologice 
a sectoarelor cercetate de pe cel 
de-al 6-lea continent.

La sfîrșitul 
carnavalului...

Carnavalul de la Rio de Ja
neiro a luat sfîrșit și, ca în fie
care an, după zile de veselie ge
nerală, a apărut și partea tristă, 
de data asta de-a dreptul tragică 
a carnavalului: 10 asasinate, o si
nucidere spectaculoasă in prezen
ța mulțimii care dansa și cînta 
și 5 317 persoane spitalizate. 
Statisticile poliției semnalează 
încă 200 de cazuri de deshidratări 
din cauza secetei și 757 de ares
tări, iar pompierii au fost solici
tați să intervină în 104 cazuri de 
incendii.

,fA"-ul preferatAproape jumătate din cele 218 cinematografe din Atena încep cu litera A — Apolo, Atica, Anixis... Motivul nu este o preferință a cinefililor pentru prima literă a alfabetului, ci dorința patronilor ca cinematografele lor să figureze la începutul programelor publicate în ziare și care sînt dispuse în ordinea alfabetică. Cititorii nu se uită de obicei decît la prima parte a programului.
Corespondentul zia

rului „Le Monde" 
din Madrid a rela
tat :„Peste două mii de poeți, intelectuali și artiști veniți din întreaga Spanie s-au adunat duminică la Baeza, în provincia Jaen, pentru a cinsti memoria poetului Antonio Machado, mort la 22 februarie 1939 în exil, împreună cu locuitorii acestui tîrg din Andaluzia, manifes- tanții au scandat «Jos dictatura», «Trăiască libertatea». Poliția a intervenit, manifestanții au fost împrăștiați sau arestați. Printre cei opriți de poliție se află poetul Carlos Alvarez, criticul de artă Moreno Galvan, editorul Manuel Aguilar, arhitectul Augustino

Perez-Bella, medicul Pedro Cala, profesorul Pedro Di- centa, pictorii Cor- tijo și Ripolles.Pentru comemorarea împlinirii a 27 de ani de la moartea poetului exilat, se prevăzuse o «întîlnire cu Antonio Machado» în orașul Baeza, unde acesta a trăit mai mulți ani, func- țîonînd ca profesor de franceză. Ceremonia inițiată era simplă : era vorba de dezvelirea unei plăci comemorative în sala liceului și de a preda orașului o sculptură realizată de Pablo Serrano. Presa a anunțat a- ceastă «întîlnire» la care fuseseră invitați toți cei ce a- probă «valorile culturale și libertățile

reprezentate de Machado». în ultimul moment, ceremonia a fost interzisă de autorități.Numeroși participant au trebuit să parcurgă o parte din drum pe jos, deoarece poliția oprise autocarele la 14 kilometri de la intrarea în Baeza. Ajunși la Baeza, partici- panții la ceremonie s-au adunat pe o colină unde urma să fie ridicat monumentul și au cerut, în memoria poetului, să fie citite din versurile sale. Forțele poliției au intervenit cînd parti- cipanții au început să scandeze: «Dictatură — nu, libertate — da I» și «Machado — cu poporul ! Poporul — cu Machado !»“
în apropiere de Salckara (R.A.U.), egiptologul Ahmed Moussa a descoperit recent trei cimitire subterane conținînd mii de mumii. Se apreciază că vîrsta lor este de circa 2 600 de ani.

O Filarmonica de stat „G. Enescu" (la Sala mică a Pala
tului Republicii Socialiste România) : MUZICĂ DE CA
MERĂ — 20.
© Teatrul de operă și balet : NUNTA LUI FIGARO - 19,30. 
© Teatrul de stat de operetă : CLOPOTELE DIN CORNE- 
VILLE — 19,30.
® Teatrul Național „I. L. Caragiale*1 (sala Comedia) : RE
GELE MOARE — 19,30, (sala Studio) : O FEMEIE CU 
BANI — 19,30.
© Teatrul de Comedie : FIZICIENII — 20.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din B-dul Schitu 
Măgureanu nr. 1) : CLIPE DE VIAȚĂ — 19,30, (sala din 
str. Al. Sahia nr. 76 A) : SFÎNTUL MITICĂ BLAJINU
— 19,30.
0 Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : AU FOST 
ODATĂ... DOUĂ ORFELINE — 20.
® Teatrul „Barbu Delavrancea" ; ȘCOALA NEVESTELOR
— 20.
® Teatrul Mic : DOI PE UN BALANSOAR — 19,30.
© Teatrul evreiesc de stat : IDEI... PENTRU O REVISTA 
— 20.
e Studioul Institutului de artă teatrală și cinematografică 
„I. L. Caragiafe" : RĂDĂCINI — 20.
© Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : GULI- 
VER ÎN ȚARA PĂPUȘILOR — 19, (sala din str. Acade
miei) : NĂZBÎTIILE LUI ȚĂNDĂRICĂ — 10; 17.
O Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : RE
VISTA DRAGOSTEI — 20. (sala Victoria) : OMUL ZĂPE
ZILOR — 20.
© Ansamblul artistic al C.C.S. : AȘA SE JOACĂ PE LA 
NOI — 20.
© Circul de stat : SPECTACOL PREZENTAT DE CIRCUL 
MARE DIN MOSCOVA — 19.30.

© TOM JONES : Patria — 10; 12,30; 16; 18,30; 21, Excel
sior — 9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30, Melodia — 9; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,30, București - 9,15; 12; 15,30; 18,15; 
21, Tomis — 8,15; 11; 14,30; 17,15; 20 (la ultimele două 
cinematografe completarea Sărbătorirea Unirii Principatelor 
Române).
O PROCESUL ALB — cinemascop Republica (completare 
Sărbătorirea Unirii Principatelor Române) — 9,45; 12,30; 
15,30; 18,15; 21, Grivița — 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30.
© GUSTUL MIERII : Luceafărul (completare Elemente) — 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
© COMEDIANȚII : Cinemateca — 10; 12; 14.
0 FATA DIN JUNGLA : Sala Palatului (seria de bilete 
1636 — orele 19,30), Capitol — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21, Feroviar — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,30; 21.
O WINNETOU— cinemascop (seria a II-a) : Festival — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,30, Modern — 9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21 (la ambele completarea Sărbătorirea Unirii Prin
cipatelor Române), Aurora (completare Gara) — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30.
© CALEA VICTORIEI SAU CHEIA VISURILOR : Victoria

(completare Plasma) — 10; 12; 14; 16; 18,15 20,30, Flo- 
reasca — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
® DEPĂȘIREA: Central — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 
20,45, Miorița — 9; 11,30; 13,45; 16,15; 18,45; 21, Arta — 
10; 12,30; 15; 17,30; 20 (la toate completarea Șl acum 
puțină gimnastică).
o CRIMINALUL IN VACANȚĂ — cinemascop : Lumina — 
10; 12,15; 14,15; 16,15; 18,45; 20,45, Rahova — 16; 18,15; 
20,30 (la ambele completarea Nomazii — cinemascop), 
Dacia (completare Arme ale cunoașterii) — 9—15 în conti
nuare ; 17; 19; 21.
0 ȘAH LA REGE : Union — 16; 18,15; 20,30, Volga — 
9,45; 11,45; 13,45; 16; 18,15; 20,30, Lira — 15; 17; 19; 21 
(la toate completarea Adam și Eva în Flat lux).
S PROGRAM PENTRU COPII : Doina — 10.
O PROCESUL DE LA NURNBERG (ambele serii) : Doina - 
11,30; 16; 19,30, înfrățirea între popoare — 10; 16; 19,30, 
Gloria — 10,30; 15,45; 19,30.
® VARĂ ÎN NORDUL SĂLBATIC — UMBRA TIMPULUI — 
ȘTIINȚĂ ȘI TEHNICĂ Nr. 4 : Timpuri Noi — 10—21 în 
continuare.
O OLD SHATTERHAND — cinemascop : Giulești — 10,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30, Pacea — 11; 15,45; 18; 20,15.
© AUTORIZAȚIA DE CĂSĂTORIE : Buzești (completare 
Sculptorul și timpul) — 14; 16; 18; 20, Popular — 16; 
18,15; 20,30.
© STEAUA BALETULUI : Bucegi (completare Băiatul și 
furtuna) — 10; 12; 14; 16,30; 18,30; 20,30.
© DUMINICĂ LA ORA 6 : Unirea (completare De Ia pes
cari adunate) — 16; 18,15; 20,30, Cosmos (completare Cro
nică la un miracol) — 16,15; 18; 20.
0 PINGUINUL : Flacăra (completare Nimic despre Arhi- 
mede) — 16; 18; 20.
® CAMERA ALBĂ : Vitan (completare Ajutor, mă îneci — 
15; 17; 19; 20,45.
O JUDEX : Munca (completare Porțile de Fier) — 14,30; 
16,30; 18,30: 20,30.
0 CE S-A ÎNTlMPLAT CU BABY JANE? : Moșilor — 11; 
15; 18; 21, Flamura — 9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30.
® VIZITA — cinemascop : Crîngași — 16; 18,15; 20,30, 
Drumul Sării — 16; 18; 20.
© ÎNVĂȚĂTORUL DIN VIGEVANO : Viitorul — 15,30: 
18; 20,30.
e AMINTIRI DIN COPILĂRIE : Colentina (completare 
Păpușarii) — 16; 18; 20.
© MUNCILE LUI HERCULE : Progresul — 15,30; 18; 20,15 
O TRAGEȚI IN STANISLAS 1 : Ferentari (completare O vi- 
nătoare neobișnuită) — 10; 16; 18,15; 20,30.
© CĂLĂTORIE IN JURUL PĂMlNTULUI : Cotroceni (eoni 
pletare Arme ale cunoașterii) — 16; 18,30; 21.

TELEVIZIUNE
«9 11,25 — Aspecte de Ia Campionatul mondial de patina* 
artistic (exerciții libere — bărbați). Transmisiune de P 
Davos (Elveția) © 19,00 — Telejurnalul de seară © 19.15 - 
Pentru cei mici, filmul „Musafirul". Pentru tineretul șco 
Iar : Cei șapte ani de acasă — „Rețeta" de Simion Macovei 
a 20,00 — Săptămîna ® 21,00 — Avanpremieră © 21,15 - 
Teleglob. Emisiune de călătorii geografice : Noua Zeelandă 
© 21,45 — Atlas folcloric. Țara Năsăudului O 22,30 — 
Telejurnalul de noapte, Buletinul meteorologic.



La sesiunea

Consiliului Economic

și Social al 0. N. U.

REPREZENTANTUL

NEW YORK 24 (Agerpres).— Miercuri, 23 februarie, au început, la New York, lucrările celei de-a 40-a sesiuni a Consiliului Economic și Social al O.N.U.Lucrările au fost deschise de Philippe de Seynes, secretar general adjunct al O.N.U. pentru problemele economice și sociale, după care s-a trecut la alegerea Biroului pe anul 1966. Președinte al consiliului a fost ales reprezentantul Algeriei, ambasadorul Bouat- toura. (Este pentru prima dată în istoria O.N.U. cînd o țară africană ocupă această funcție).în funcția de prim-vicepreședinte a fost ales în unanimitate reprezentantul român Costin Murgescu, membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România, director al Institutului de cercetări economice. Propunerea a fost făcută de delegația Cehoslovaciei și sprijinită de delegațiile Uniunii Sovietice, Franței, Marocului, Da- homeyului și Perului (aceasta din urmă, în numele țărilor latino-ame- ricane).în cuvîntările lor reprezentanți ai țărilor membre ale consiliului au felicitat pe reprezentantul român pentru alegerea sa, au subliniat relațiile de prietenie și colaborare existente între România și țările lor, experiența țării noastre în construcția economică și socială, succesele ei, în special, în domeniul industrializării.Consiliul a hotărît ca reprezentantul român să prezideze lucrările Comitetului economic al Consiliului. Ca al doilea vicepreședinte a fost ales reprezentantul Perului, cgre — în această calitate —' va conduce lucrările Comitetului Social.Pe ordinea de zi a sesiunii se află înscrise 34 de probleme, in- cluzînd dezvoltarea resurselor naturale, măsuri de aplicare a convenției împotriva discriminării rasiale, dezvoltarea turismului internațional, desalinizarea apei de mare în țările în curs de dezvoltare etc. A început examinarea primului punct de pe ordinea de zi — problema crările martie. dezvoltării industriale. Lu- sesiunii se vor încheia la 4
Gen

COMUNICAT SO VIETO-BRIT ANIC
MOSCOVA 24 (Agerpres). — După vizita oficială de patru zile în Uniunea Sovietică, primul ministru al Marii Britanii, Harold Wilson, a părăsit Moscova, îndreptîndu-se spre patrie. A fost dat publicității un comunicat comun, în care se arată că cele două guverne consideră întîlnirile personale și convorbirile care au avut loc ca fiind folositoare și constructive. Ambele guverne au recunoscut „necesitatea de a se lua, fără amînare, măsuri pentru preîntîmpinarea diseminării armei nucleare".Părțile „au expus sincer punctele lor de vedere în legătură cu situația din Vietnam".

Intre problemele discutate se menționează cele privind securitatea europeană, reglementarea pașnică a problemei germane, măsuri pentru slăbirea încordării internaționale și menite a contribui la dezarmarea generală și totală.După cum se arată în comunicat, vor fi studiate măsuri îndreptate spre „lărgirea bazei pentru realizarea unui nivel înalt al comerțului în ambele direcții", posibilitățile de încheiere a unui acord privind navigația comercială și lărgirea comunicațiilor aeriene.A. Kosîghin a acceptat invitația de a face o vizită oficială în Marea Britanie.
EVENIMENTELE DIN SIRIADAMASC 24 (Agerpres). — Agențiile de presă anunță că noi incidente s-au produs joi la Alep între partizanii generalului Amin El Hafez, fost președinte al republicii, și unitățile comandate de Salah Jadit, inițiatorul loviturii de stat de miercuri. Forțele militare trimise din Damasc au bombardat aero-
în
controversă
Afirmațiile ziarului „New 
York Times" și răspunsul 
Departamentului de Stat

Citind surse ale Departamentu
lui de Stat, ziarul „NEW YORK 
TIMES", arată că „Germania fede
rală și Italia au dat să se înțeleagă 
în mod clar că ele nu socotesc ac
ceptabilă alternativa de creare a 
unui comitet special N.A.T.O. în
sărcinat cu problemele nucleare", 
care să înlocuiască forțele nucleare 
multilaterale ale N.A.T.O. După 
cum se vede, constată ziarul, Bon
nului nu-i este suficientă partici
parea la comitetul special McNa
mara, ci tinde spre controlul efec
tiv asupra armei nucleare în ca
drul N.A.T.O.gg WASHINGTON. Purtătorul de cuvînt al Departamentului de Stat al S.U.A., Robert McCloskey, a declarat că comitetul special N.A.T.O. însărcinat cu problemele nucleare nu a fost conceput pentru înlocuirea proiectatelor forțe nucleare multilaterale ale N.A.T.O. Declarația purtătorului de cuvînt constituie un răspuns la un articol apărut în „New York Times"

de stat
în Ghana

NOTE

eva ȘEDINȚA
---------- ț ,

COMITETULUI CELOR 18

• Președintele Nkrumah declarat desti
tuit • Suspendarea Constituției • La 
Accra continuă schimbul de focuri

S.O.S.: „Așteptăm

GENEVA 24. — Corespondentul Agerpres, H. Liman, transmite : în ședința de joi a Comitetului celor 18 pentru dezarmare, delegata Suediei, Alva Myrdal, a subliniat că trebuie clarificate o serie de propuneri supuse conferinței. Vorbitoarea s-a referit îndeosebi la problema controlului, care, în interpretarea americană, ar urma să fie preluat într-o mare măsură de a- genția internațională de energie a- tomică sau „alte organe autorizate". Ocupîndu-se de problema nediseminării armelor nucleare, vorbitoarea a precizat că țările neangajate consideră necesar ca măsurile de interzicere a diseminării să fie conjugate cu încetarea cursei înarmării atomice și limitarea, reducerea și eliminarea stocurilor de arme nucleare, ca și

a posibilităților de livrare a armamentelor atomice. Ea a insistat a- supra necesității ca acordul asupra nediseminării armelor nucleare să fie conceput astfel încît să constituie un pas sensibil spre oprirea cursei înarmării atomice.Delegatul bulgar, Karlo Lukanov, a condamnat zborurile avioanelor de bombardament americane deasupra unor teritorii străine și a cerut comitetului să lanseze un apel pentru interzicerea imediată a a- cestor zboruri. El a propus apoi încheierea unui acord pentru nedise- minarea armelor^ nucleare ca un prim-pas spre dezarmarea generală și totală. Referindu-se la problema garanțiilor, delegatul bulgar a declarat că proiectul prezentat de delegația sovietică ar putea constitui o bază de discuție.

dromul militar și centrul de radiodifuziune din Alep. Postul difuzează acum telegrame prin care forțele armate din Alep și din regiunile nordice își anunță adeziunea la lovitura de stat. Reședința președintelui Hafez a fost complet distrusă de focul blindatelor, dar toate eforturile depuse pentru arestarea lui au rămas fără rezultat. Se presupune că el s-a refugiat într-o regiune mai sigură. 16 membri ai gărzii sale prezidențiale au fost uciși în cursul ciocnirilor. Radio Damasc a anunțat că în 
timpul incidentelor. în cele două 
zile de la lovitura de stat, au fost 
ucise 400 de persoane. Același post anunță că situația este pe punctul de a fi reglementată.

ACCRA 24 (Agerpres). — Agențiile de presă anunță că în dimineața zilei de 24 februarie unități ale armatei, sub conducerea colonelului Kotoka, în colaborare cu poliția, au organizat o lovitură de stat în Ghana. într-o cuvîntare radiodifuzată de postul de radio Accra, colonelul Kotoka a anunțat că a fost creat un Consiliu național de eliberare, parlamentul și guvernul au fost dizolvate, constituția a fost suspendată, iar președintele Nkrumah, care lipsește din țară, a fost declarat destituit. Potrivit agenției France Presse, partidul popular al convenției a fost interzis, iar apartenența la acest partid este socotită ca ilegală.

Conducători și un mare număr de membri ai acestui partid au fost arestați. Aeroportul din Accra a fost închis, iar traficul aerian — suspendat. Avioanele nu pot decola sau ateriza fără autorizația specială a comandamentului militar.Postul de radio Ghana face apel la calm. Agențiile de presă anunță că poșta, banca, ministerele și alte clădiri publice au fost ocupate și sînt păzite de unități ale armatei. Patrule militare motorizate supraveghează principalele căi de acces spre Accra. în capitală continuă schimbul de focuri, iar garda personală a președintelui Nkrumah opune rezistență militarilor.

scrisori patriotice

americane, 
festivitate

//

Ofensiva forțelor de eliberareJ

SAIGON 24 (Agerpres). — In ul
timele 24 de ore, unitățile forțelor 
patriotice și-au intensificat ofensi
va în delta fluviului Mekong. 
Miercuri după-amiază, patrioții au 
atacat mai multe posturi guverna-

■t

A Â

mentale din provincia An Xuyen, 
la aproximativ 240 km sud-vest 
de Saigon. Un purtător de cuvînt 
militar saigonez a declarat că gar
nizoana de la Kinh Sang a suferit 
pierderi grele în ciocnirile cu pa
trioții, deși în această luptă a in
tervenit și aviația americană.

HANOI. Intr-un mesaj de protest al Misiunii de legătură a înaltului comandament al Armatei populare vietnameze, trimis Comisiei internaționale de supraveghere și control, se arată că la 21 februarie, în timpul acțiunilor din regiunea Bong Son, elicoptere a- parținînd diviziei I aeropurtate au răspîndit o mare cantitate de gaze de luptă, în timp ce bombardiere „B-52" au bombardat această regiune, provocînd pierderi în rîndul populației civile.• Intr-o cuvîntare rostită miercuri seara la hotelul „Waldorf Astoria" din New York, unde i-a fost în- mînată o distincție oferită de Asociația „Casa Libertății", președintele S.U.A., Lyndon Johnson, s-a o- cupat de situația din Vietnam, reafirmând pozițiile cunoscute ale guvernului S.U.A. în această problemă. El a declarat că guvernul său este hotărît să continue actuala intervenție în Vietnam. Recunoscând că „lupta ar putea fi îndelungată", Johnson a adăugat că comandantul suprem al forțelor S.U.A. în Vietnamul de sud, generalul Westmoreland, va primi toate trupele de care va avea nevoie.

La intrarea hotelului „Waldorf Astoria" din New York — baraj de polițiști. De-a lungul bulevardului o mare mulțime — 7 003 de demonstranți — l-a întîmpinat miercuri seara pe președintele Johnson la hotel unde a participat Ia o festivitate. „Puneți capăt războiului din Vietnam 1", „Aduceți trupele acasă 1", „Ardeți ordinele de concentrare 1” — au scandat manifestanții agitînd pancartele pe care erau înscrise aceleași revendicări. Miile de demonstranți au răspuns chemării „Comitetului profesorilor pentru pace în Vietnam", „Societății catolice pentru pace", unor mișcări sindicale și studențești. Manilestația din fața hotelului a durat trei ore

Autoritățile mili
tare din Vietnamul 
de sud au transfor
mat sosirea, în toam
na anului trecut, a 
primei divizii de in
fanterie 
într-o
zgomotoasă, organi- 
zîndu-se și o mare 
reclamă de presă 
despre „glorioasele 
tradiții de luptă ale 
diviziei de șoc". De
numirea de „prima 
în luptă", atribuită 
acestei divizii în zia
rele americane, subliniază jaloanele în
scrise de ea în isto
ria campaniilor mi
litare precedente ale 
Statelor Unite.

în prezent, prima 
divizie de infan
terie americană sta
ționată în apropie
rea Saigonului cu 
misiunea principală 
de a apăra bazele

militare și de a „pa
trula", participă 
reori 
de amploare. Ea 
înregistrat totuși 
nele „rezultate": 
tr-o singură zi 
luna noiembrie 
pierdea două batali
oane, iar în decem
brie suferea alte 
pierderi grele lingă 
plantația Michelin. 
Neașteptate s-au do
vedit și rezultatele 
ofensivei dezlănțuite 
la 8 ianuarie a.c. de 
cîteva mii de infan
teriști din divizie, 
sprijiniți de merce
nari australieni și 
neozeelandezi. în a 
șaptea zi a acțiunii 
bilanțul era de peste 
500 morți și răniți, 
de partea atacatori
lor, care au fost ne- 
voiți să se retragă.

Comandantul divi-

raia operațiuni a u-în- 
din 

ea

ziei s-a găsit într-o 
situație la care nu se 
așteptase. Ostașii au 
început să-și pună 
întrebări dacă mai au 
vreo șansă de a pă
răsi locurile altfel 
decît în sicrie. Toate 
acestea l-au determi
nat pe comandant să 
adreseze în grabă 
„Asociației veterani
lor diviziei" o depeșă 
expresă. El cerea „a- 
șilor" din trecut să 
organizeze în S.U.A. 
expedierea de scri
sori cu caracter „pa
triotic" pe 
ostașilor și 
sperînd să 
pe această 
ralul.

Va intra
această misivă în a- 
nalele „glorioase" ale 
diviziei ?

numele 
ofițerilor, 
le ridice 

cale mo-

oare și

Gabriela BONDOC

Steaguri negre
în RuhrIn răpăitul tobe
lor, a început la Gel
senkirchen marșul 
de protest împotriva 
planului patronatu
lui de a închide mina 
de cărbuni Bismarck, 
în fruntea coloanei, 
lungă de aproape trei 
kilometri, pășeau 
circa 200 de mineri 
care purtau steaguri 
negre. Alături de 
demonstranți se aflau 
soțiile și copiii lor.

Steagurile negre 
nu sînt, după cum ar 
fi, poate, unii încli
nați să creadă, sem
ne ale doliului. Ele 
sînt steaguri de luptă 
cu o veche tradiție.

Mulțimea s-a în
dreptat spre piața din 
cartierul Erie, unde 
a avut loc un miting 
cu participarea a 
10 000 de oameni. 
Ziarele vest-germa- 
ne consideră că a- 
ceastă manifestație a 
fost cea mai puter
nică de la începutul 
„crizei cărbunelui",

care bîntuie în R.F.G. 
de 8 ani. In această 
perioadă, 200 000 de 
mineri și-au pierdut 
locurile de mun
că. In pofida mă
surilor luate de pa
tronat de a reduce 
extracția, la începu
tul anului acesta, pe 
halde se aflau peste 
16 milioane tone căr
bune nevîndut. Re
ducerea consumului 
de cărbune în R.F.G. 
se datorește concu
renței pe care o fac 
combustibilul lichid, 
concentrat mai 
în mîinile unor 
nopoluri străine, 
Socony Mobil 
Standard Oii
Esso, Shell, gazele 
naturale și cărbunele 
de import 
adus, mai 
S.V.A.

Acum, 
intenționează să în
chidă mina Bismarck 
— una din cele mai 
moderne și mai mari 
mine din Europa oc-

este vorba 
cîteva mii de 
(care-și vor 
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La Londra, a fost dată publicității o „Carte albă" guvernamentală, prin care se propune unui număr de șase insule din partea de est a Mării Caraibilor, asocierea cu Marea Britanie. Propunerea vizează insulele Antigua, St. Kitts- Newis-Anguilla, Dominica, St. Lucia, St. Vincent și Grenada.Sînt Indiile de Vest... Mai întîi Spania, în virtutea dreptului primului venit, apoi Anglia au cucerit și colonizat aceste teritorii, supranumite, în unele ghiduri turistice, „paradisul terestru". Poate pentru monopoluri. Căci teritoriile dispun de mari bogății naturale — bauxită, petrol, zahăr, banane. Toate acestea au încăput pe mîna unor companii și trusturi engleze și a- mericane, care scot de aici profituri fabuloase. Producția de petrol, de pildă, este controlată de companiile americane „Standard Oii of California" și „Texas Oii", producția de banane se află în mîna societății engleze „Elders and Fyffes" și a monopolului american „United Fruit Co", supranumit „monstrul verde". Nivelul de trai al populației băștinașe (formată în majoritate din negri, urmași ai sclavilor

aduși din Africa cu secole în urmă) este printre cele mai scăzute din lume. în timpul celui de-al doilea război mondial, în schimbul unor distrugătoare, Anglia a acordat Statelor Unite dreptul de a-și in
„Federației Indiilor Occidentale". De fapt, scopul urmărit era de a se îmbrăca într-o formă nouă vechea dominație colonială.După numai patru ani de existență, Federația Indiilor occiden

formă „nouă"1

E

stala pe aceste insule baze militare, existente și astăzi.Ca urmare a creșterii luptei de eliberare a popoarelor din Indiile de Vest, în 1958 Anglia a fost nevoită să acorde o oarecare autonomie insulelor, acceptînd crearea
tale a fost dizolvată, ca urmare a ieșirii din cadrul ei a insulelor mai mari, Jamaica și Trinidad. Marea Britanie a căutat diferite soluții de federalizare a celorlalte opt insule mici, dar toate planurile s-au lovit de rezistența populațiilor vizate.

Numeroși observatori relevă că noua propunere, inserată în „Cartea albă", nu urmărește decît menținerea în orbita Angliei a teritoriilor Indiilor de Vest și că planul Angliei constituie o continuare, sub altă formă, a Federației Indiilor occidentale, compromisă. Deși se preconizează ca guvernele țărilor respective să aibă împuterniciri în problemele de politică internă și să poată modifica constituțiile fără să ceară asentimentul Londrei, problemele apărării și relațiilor externe vor rămîne în competența Marii Britanii. Regina Angliei rămîne șeful statului.Pînă în prezent, numai guvernul insulei Antigua a acceptat propunerea engleză și a anunțat că va începe tratative cu guvernul britanic la sfirșitul lunii februarie,Noua propunere engleză, ca și călătoria ministrului de externe britanic, Michael Stewart, într-o serie de țări din America Latină, redeschid totodată vechea dispută anglo-americană pentru sferele de influență și piețele de desfacere de pe continentul latino-american.
Eugen IONESCU

DJAKARTA 24 (Agerpres). — A- genția France Presse, citind postul de radio Djakarta, a relatat că miercuri dimineața în centrul capitalei indoneziene s-au adunat circa 1 milion și jumătate de indonezieni pentru a-și „afirma loialitatea față de președintele Sukarno". Aceeași agenție citează declarațiile guvernatorului Djakartei, generalul Amir Mahmud, potrivit cărora demonstrația a fost „o manifestație populară împotriva neocolonialismului, colonialismului și imperialismului, pentru păstrarea revoluției noastre, care nu a reușit încă să creeze o societate dreaptă și prosperă".In același timp, potrivit știrilor transmise de agenția Reuter, în Djakarta au avut loc manifestații antiguvernamentale ale unor grupuri de studenți.Postul de radio Djakarta a anunțat, de asemenea, că președintele Sukarno a avut o convorbire cu viceprim-miniștrii, cu ministrul a- părării, Sardini, precum și cu șefii forțelor armate indoneziene, în problema reorganizării Comandamentului suprem pentru operațiuni (Koti). Noul organism, ce va purta numele de Kogam, va fi condus de președintele Sukarno. Potrivit a- genției Reuter, generalul Suharto a declarat corespondenților de presă că a fost numit de președintele Sukarno șef de stat major al Kogam, avîndu-1 ca adjunct pe mareșalul de aviație M. Herlambang.Miercuri, la Tribunalul special din Djakarta, a început procesul in-

tentat colonelului Untung, fostul comandant al gărzii personale a președintelui Sukarno. El este acuzat de a fi luat parte activă la evenimentele de la 1 octombrie 1965. Potrivit agențiilor de presă, procesul se desfășoară în condițiile u- nor măsuri severe de securitate. Agenția Reuter transmite că în ședința de miercuri seara Untung a respins categoric acuzațiile ce-i sint aduse.
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VARȘOVIA. în cadrul pla- 
nului de colaborare cultura

lă și științifică, joi s-a semnat 
înțelegerea de colaborare între 
Uniunea scriitorilor din Repu
blica Socialistă România și Uni
unea scriitorilor din R. P. Polonă, 
pe anii 1966 și 1967._ SOFIA. în cadrul campaniei 
K electorale din R. P. Bulgaria în vederea alegerilor de deputați în Adunarea Populară, ce vor a- vea loc la 27 februarie, Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al P. C Bulgar, președintele Consiliului de Miniștri, a avut o întîlni- re cu studenții și corpul didactic de la Institutul electro-mecanic din Sofia. Todor Jivkov a subliniat sarcinile ce revin intelectualității în etapa actuală și rolul progresului tehnic în dezvoltarea economică a țării.

Din Londra, agenția France 
Presse a transmis ieri, joi: Din 
rîndurile laburiștilor, ca și din a- 
celea ale conservatorilor, se expri
mă certitudinea că la sfirșitul lunii 
martie vor avea loc alegeri gene
rale anticipate. Programul de lucru 
al Camerei Comunelor pentru 
mătoarele zece zile ar putea să 
o indicație asupra intențiilor 
vernului. Dacă guvernul s-ar 
cide să organizeze dezbateri
ordin economic sau social, în timp 
ce programul legislativ este foarte 
încărcat, aceasta ar putea consti
tui un nou indiciu în ce privește 
intenția d-lui Wilson de a proceda 
la noi alegeri generale în martie.

Luînd cuvîntul în cadrul unei 
reuniuni a grupului parlamentar 
laburist, ministrul apărării al Marii 
Britanii, Denis Healey, a lăsat să 
se înțeleagă că Anglia „ar putea 
să se afle în ajunul unor alegeri 
generale".

■gl ALGER. Miercuri seara, președintele Consiliului Național al Revoluției Algeriene și șeful guvernului algerian, colonel Hou- ari Boumedienne, secretarul general al U.G.T.A. — Mouland Oumeziane, numeroși membri ai Consiliului Național al Revohr- ției și guvernului, precum și ambasadorul Republicii Socialist* România la Alger, Ion Georgescu, au asistat la întîlnirea de fotbal dintre selecționata Algeriei și echipa Dinamo București.
khk WASHINGTON. Pe poligonul din Nevada a fost efectuată joi o nouă experiență nucleară subterană — a cincea de acest fel efectuată de S.U.A. de la începutul anului.
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