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Distincții acordate
întreprinderilor fruntașe
in întrecerea socialistă pe 1965
Sortiment variat, 
calitate superioară

Muncitorii, Inginerii și tehnicienii Fabricii de confecții și tricotaje Bucu
rești au primit ieri Steagul roșu și diploma de întreprindere fruntașă pe 
ramură. In 1965 ei au livrat peste plan 520 000 tricotaje și confecții obți- 
nînd economii suplimentare în valoare de aproape 10 milioane de lei. 
Totodată, au fost depășiți simțitor indicii de calitate la numeroase pro

duse șl s-au Introdus In fabricație foarte multe modele noi

PLOIEȘTI. — Colectivul de petro
liști al Rafinăriei Ploiești-Sud a pri
mit ieri Steagul roșu și diploma de 
întreprindere fruntașă în întrecerea 
socialistă pe fără pe anul 1965 în 
ramura petrol-gaze, 
Consiliul 
pentru 
anul 
directorul general 
numeroși 
sala clubului 
despre succesele obfinute. în 1965, 
sarcinile de plan au fost îndeplinite 
și depășite la toți indicatorii. S-au li
vrat în plus beneficiarilor 10 740 tone 
benzine, peste 9 000 tone uleiuri mi
nerale, 21 700 metri cubi gaze liche
fiate, 4 438 tone bitum și alte produse 
petroliere. A fost pusă în fabricate 
o gamă variată de noi produse pe
troliere, calitatea lor fiind mult apre
ciată în cele peste 30 de țări

decernate de 
al Sindicatelor 

dobîndite în 
Manea lonescu, 
al rafinăriei și 

petroliști prezenți în 
au vorbit cu mîndrie

Central 
rezultatele 

precedent.

lume, unde produsele rafinăriei se ex
portă. Contribufia deosebită a peste 
500 de petroliști, 60 de echipe și 7 
secjii la aceste succese a fost răs
plătită prin acordarea insignei de frun
taș pe anul 1965.

Tnmînînd distincfia, tov. Constantin 
Drăgan, președintele Consiliului Cen
tral al Sindicatelor, a urat muncitori
lor, inginerilor și tehnicienilor acestei 
rafinării să ob)ină noi și însemnate 
realizări în îndeplinirea angajamente
lor luate în întrecerea socialistă.

Cinstire a hărniciei 
constructorilor 
de tractoare

Științele tehnice
Instantanee

Fănuș NEAGU

Gindurile așternute aici se leagă 
de o recentă călătorie în cimpie. 
Intr-o seară, din această primăvară 
timpurie, am luat trenul și-am 
plecat In satul părinților. Dimi
neața, am avut in față colina cu 
caiși (in copilăria mea era acope
rită cu cimbru și-mi plăcea să mă 
întind acolo și să ascult trenurile 
care treceau departe, spre Brăila) . 
și cocoșul de lemn din poartă, cu 
vopseaua ștearsă de ploi și ză
pezi, m-a salutat cu aripile strinse.

Eram acasă și era primăvară. 
Pămintul. cuprins între Dunăre și 
Munții Rîmnicului, înălțați tocmai 
acolo unde se termină dansul a- 
măgitor al Fetei Morgana, populat 
de oameni aspri, reprezintă pentru 
mine, ca scriitor, principala sursă 
de inspirație. Pasiuni, dorinți, bucu
rii, dureri, așteptări și împliniri — 
toate acestea se adună aici in în- 
tîmplări, cel mai adesea vijelioase, 
ca într-un șir lung de înțelesuri 
deschise ori pline de taină, care 
mă cheamă și mă subjugă. Găsesc 
în ele umbra aurită a legendelor 
moldovene — Șiretul e pe undeva 
pe aproape, în nopțile de vară li
niștite auzi, așa cum povestesc 
bătrinii, pasul troznit al căzuților 
în bătălia de la Mărășești și Nă
moloasa, care încearcă să se în
toarcă acasă, dar nu vor mai a- 
junge niciodată — și sufletul în- 
dirjit ai celor din cimpie, cobori- 
tori din vechime cu turmele și cu 
cîntecul spus pe iluier de soc. A- 
ceastă zonă de lut, ocolită de ploi, 
dar iubită de viscole, poartă în 
adîncuri o istorie sumbră, scrisă 
cu așchii de os, smulse primăvara 
de plug. Intre movilele risipite pe 
zare s-au sfirșit generații de umi
lințe.

Țăranul român de dinainte și 
din preajma celui de-al doilea 
război mondial trăia cu apăsarea 
pămîntului, siișiat de setea de pă- 
mint. Zguduitoare pagini de litera
tură ■ ni-1 înfățișează torturat de 
această patimă, trăind numai și nu
mai pentru împlinirea ei și neajun- 
gind să și-o împlinească.

Socialismul, cooperativizarea a- 
griculturii făurită de partidul co
munist, au făcut să dispară firesc 
din suflete această patimă. Tot ce 
s-a păstrat este dragostea pentru 
pămintul care aparține tuturor, 
sentiment ce capătă mereu rotunji
me și frumusețe. Copiii de astăzi,

(Continuare în pag. a V-a)

și cerințele
economiei
naționale

prof. dr. docent Ion S. ANTONIU
membru corespondent al Academiei

Nofiunea de științe tehnice este de 
dată relativ recentă. Acum cîfeva de
cenii aproape nu se concepea că 
tehnica ar putea fi cuprinsă în clasa 
știinfelor ; se vorbea uneori de ști
ințe aplicate, dar numai afît. Dez
voltarea impetuoasă a . tehnicii, mai 
ales după cel de-al doilea război 
mondial, a făcut ca ea să nu poată 
fi concepută în afara cercetării ști
ințifice. Tehnica s-a detașat complet 
de orice metodă empirică.și a deve
nit, practic, o știinfă a cărei dezvol
tare presupune existenta cadrelor de 
cercetători și a unor laboratoare co
respunzătoare. Colaborarea strînsă 
dintre cercetare și producfie a dus 
la impresionantele 
lor noastre.

La noi în jară a 
da 1947—1949, un 
cercetări tehnologice, unde nu 
elaborat decît cîteva standarde și nor
me de securitate a muncii. Academia 
a organizat, ulterior, în domeniul știin
țelor tehnice, o serie de institute de 
cercetări de specialitate. Astfel a 
luat fiinfă Institutul de mecanică apli
cată, care s-a împărfif anul trecut în 
Institutul de mecanica fluidelor „Tra
ian Vuia", Centrul de mecanica soli
delor și Institutul de energetică. Pro
filul acestora 
Centrul de 
la lași — 
getică — și 
cetări tehnice 
vînd ca obiectiv principal efectuarea 
de cercetări în patru domenii distinc
te: sudura materialelor, oboseala și 
ruperea fragilă a metalelor, cavitafia 
în mașini hidraulice, materiale 
construcții.

Cercefăforii din cadrul acestor 
sfitufe au căutat ca, alături de 
vestigații cu caracter fundamental, să 
întreprindă lucrări de aplicație ime
diată sau în viitorul apropiat. Cer
cetările de aerodinamică teoretică și

realizări ale zile-

existat, în perioa- 
Insiitut national de 

s-au

este completat de 
cercetări tehnice de 
axat pe termoener- 
de Centrul de cer- 
de la Timișoara — a-

de

in- 
in-
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experimentală la viteze mariexperimentală la viteze mari sau 
cele privind lubreficafia gazo-hidro- 
dinamică sînt cunoscute și apreciate 
pe plan international. De asemenea, 
în domeniul energeticii au fost ob
ținute bune rezultate teoretice și 
practice în probleme privind stabili
tatea sistemelor automate neliniare, 
optimizarea funcfionării și structurii 
sistemelor electro-energetice, arde
rea combustibililor, predeterminarea 
și normarea consumurilor de energie 
etc.

Un aport însemnat au adus în cer
cetarea din aceste domenii ale știin
țelor cadrele din rețeaua departa
mentală și din laboratoarele uzinale, 
precum și cafedreie din învăfămîntul 
tehnic superior. Cităm, pentru exempli
ficare, studiile făcute de catedra de 
hidraulică a Institutului politehnic 
„Gh. Gheorghiu-Dej" din București 
pentru centrala hidroelectrică „V. I. 
Lenin’ de la Bicaz, sau cele pen
tru sincronizarea funcționării cuptoa
relor rotative de la Fabrica de ci
ment din Bicaz, efectuate de cate
dra de mașini electrice a aceluiași 
institut.

Totuși, randamentul muncii de cer
cetare în științele tehnice este încă 
scăzut. Astfel, deși domeniul științe
lor tehnice include o serie de impor
tante ramuri ale economiei ca elec
trotehnica, construcțiile civile și in
dustriale, eiecfroenergetica, energeti
ca generală, mecanica solidelor și a 
fluidelor, electronica, radiocomunicați- 
ile etc. — totuși secția respectivă a 
Academiei cuprinde doar un procent 
de 12 la sută din totalul de membri. 
Numai 9 la sută din salariații rețe
lei de cercetare activează în dome
nii capitale ca metalurgia, construcția 
de mașini, energetica sau minele. Mo
dul In care este repartizată

(Continuare în pag. a II-a)
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■ ACTUALITATEA REPORTAJULUI

® FAPTUL DIVERS COTIDIAN
(pag. a ILa)

(pag. a HI-a)

BRAȘOV. — în cadrul unei festivi
tăți, fov. Ion Cotof, secretar al 
C.C.S., a înmînat colectivului uzinei 
„Tractorul", pentru a doua oară, Stea
gul roșu și diploma de întreprindere 
fruntașă pe ramură. Această cinstire a 
hărniciei constructorilor de tractoare 
are la bază importante realizări: un 
nou tractor universal pe șenile, adău
gat celor 17 tipuri asimilate de la în
ceputul fabricafiei, îndeplinirea pla
nului anual pe 1965 cu 10 zile îna
inte de termen și o producfie globală 
peste plan de aproape 60 milioane 
lei.

Numeroși muncitori, tehnicieni și in
gineri care au luat cuvînful au arătat 
că înalta distincție constituie un im
bold în munca lor pentru ridicarea 
continuă a performantelor tractoare
lor românești, pentru îndeplinirea an
gajamentelor luate în cinstea celei 
de-a 45-a aniversări a partidului.

Mașini și aparate 
perfecționate

CRAIOVA — Constructorilor lo
comotivelor Diesel electrice, ai cu
noscutelor mașini și aparate care 
poartă marca uzinei „Elecfroputere" 
din Craiova li s-au decernat pentru a 
treia oară consecutiv Steagul roșu și 
diploma de întreprindere fruntașă pe 
ramura electrotehnică.

Tov. Ion Preoteasa, secretar al 
C.C.S., înmînînd distincția, a felicitat 
colectivul întreprinderii pentru în
deplinirea înainte de termen a pla
nului pe 1965, pentru realizarea auto- 
transformaforului gigant de 220 volfi 
și a primei serii de transformatoare 
de 40 MVA destinate hidrocentralei 
„Gh. Gheorghiu-Dej" de pe Argeș. 
Tot 1965 este anul cînd uzina „Elec- 
fropulere’ a introdus în fabricajie 
seriile unitare de transformatoare de 
joasă și medie tensiune, produse 
care corespund celor mai înalte ce- 
rinje ale tehnicii moderne.

(Agerpres)
★

Tot ieri au mai primit Steagul roșu 
și diploma de întreprindere fruntașă 
pe ramură fabrica de pielărie și în
călțăminte „Clujeana" și Direcția na
vigației maritime.
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Consfătuirea pe țară a lucrătorilor din construcții, convocată de Comitetul Central al Partidului Comunist Român și Consiliul de Miniștri, a continuat vineri dimineață în cele 7 secții de specialitate. Delegații au trecut în revistă activitatea desfășurată și realizările obținute în perioada 1960— 1965 în domeniile respective, precum și problemele care se cer rezolvate pentru îmbunătățirea continuă a activității de construcții. în dezbaterile ample care au avut loc în secții, proiectanți, ingineri, tehnicieni și muncitori constructori, arhitecți, cercetători științifici și economiști au studiat experiența dobîndită, au analizat deficiențele existente, propunînd măsuri și metode menite să asigure înfăptuirea sarcinilor ce le revin în lumina celui de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român.La ora 11, delegații la Consfătuire s-au întrunit în ședință plenară la Ateneul Republicii Socialiste România.Ședința de dimineață a fost condusă de tovarășul Nicolae Bă- 
descu, președintele Comitetului de Stat pentru Construcții, Arhitectură și Sistematizare. în prima parte au prezentat concluziile dezbaterilor din secțiile de specialitate : ing. Emanoil Flores- 
cu, prim-vicepreședinte al Comitetului de Stat al Planificării, — pentru secția de planificare, organizare construcții; 
roiu, adjunct al dustriei chimice, — pentru secția de construcții industriale și agrozootehnice ; ing. Octavian Groza, adjunct al ministrului energiei e- lectrice, — pentru secția de construcții hidrotehnice și gospodărirea apelor ; ing. Marin Măroiu, adjunct al ministrului căilor ferate, — pentru secția de drumuri, căi ferate și poduri; arh. Gustav 
Guști, vicepreședinte al C.S.C.A.S., — pentru secția de sistematizare teritorială, urbană, rurală și gospodărie comunală ; arh. Marcel 
Locar, membru în C.S.C.A.S., — pentru secția de locuințe și clădiri social-culturale ; ing. Constantin 
Simion, adjunct al ministrului industriei construcțiilor, — pentru secția de materiale și prefabricate pentru construcții și instalații.Partea a doua a ședinței de dimineață a fost .cqndusă de tovarășul Mihail Penescu, președintele Comitetului Uniunii sindicatelor din întreprinderile industriei materialelor de construcții și din întreprinderile de construcții.La discuțiile pe marginea raportului general au luat cuvîntul ing. 
Traian Ispas, vicepreședinte al Sfatului popular al orașului București, Oprișan Barbu, muncitor montor la întreprinderea de con- strucții-montaj București, acad. 
Aurel Beleș, Constantin Iaremschi, directorul Direcției de sistematizare, arhitectură și proiectare a construcțiilor din regiunea Hunedoara, ing. Kiss Ștefan, secretar al Comitetului regional Cluj al P.C.R., Nicolae Crintea, muncitor la Trustul regional de construcții Suceava, ing. Sahna Livianu, directorul întreprinderii de construcții siderurgice Galați.Ședința de după-amiază, prima parte, a fost condusă de Aurel 
Matei, maistru la întreprinderea nr. 3 a Sfatului popular al orașului București.în continuarea discuțiilor la raportul general au luat cuvîntul ing. Dumitru Mosora, ministrul industriei construcțiilor, ing. Gheor- 
ghe Deheleanu, directorul Grupu-

lui de șantiere al întreprinderii de drumuri, poduri și lucrări speciale în transporturi din Timișoara, ing. 
Constantin Băcanu, șeful rului centralei electrice de ficare Oradea, ing. Marcel directorul Institutului de țări de instalații petroliere Ploiești, ing. Nicolae Mantz, secretar general în Consiliul Superior al Agriculturii, ing. Nicolae Pău- 
nescu, directorul grupului de șantiere al hidrocentralei „Gh. Gheorghiu-Dej “ de pe Argeș, 
Ladislau Adler, al Comitetului de Stat pentru Construcții, Arhitectură și Sistematizare, economistul Mihai Dia- 
mandopol, președintele Băncii de Investiții, Ilie Relea, maistru Trustul regional de construcții cău. ' •Partea a după-amiază a fost condusă tovarășul Dumitru Mosora, ministrul industriei construcțiilor.La discuții au luat în continuare

șantie- termo- Timuș, proiec-
arh.vicepreședinte

IaBa-doua a ședinței dede

cuvîntul Mihall Penescu, președintele Comitetului Uniunii sindicatelor din întreprinderile industriei materialelor de construcții și din întreprinderile de construcții, ing. 
Leon Leibovici, directorul general al Trustului 5 construcții Brașov, ing. Tițu Drăgan, șeful șantierului termocentralei Luduș, arh. Nico- lae Vericeanu, șef de atelier la D.S.A.P.C.-Iași, ing. dr. Dan Dumi
trescu, membru în Biroul executiv al Consiliului Național al Cercetării Științifice, ing. Domițian Io- nescu, directorul fabricii de obiecte sanitare din porțelan-București, ing. Alexandru Vasiliu, șef de proiect la Institutul de studii și proiectări hidroenergetice București, arh. Dan Cristescu, director tehnic al Direcției de sistematizare, arhitectură și proiectare a construcțiilor Brașov, ing. Ion Cotaie, membru în Comitetul de Stat pentru problemele de muncă și salarii.Lucrările continuă sîmbătă.(Agerpres)
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In timpul lucrărilor Consfătuirii
. Foto : Gh. VințtlS

Scrisoare 
din Roma

CONCLUZIILE DEZBA
TERILOR DIN SECȚII 
Șl DISCUȚII LA RA

PORTUL GENERAL

Printre
sute de catarge

H Puternic atac al 
forțelor patriotice 
sud-vietnameze 
în apropiere 
de Tan Binh

O zi însorită de februa
rie. Marea Ligurică pare o 
uriașă catifea albastră cu 
faldurile ușor încrețite. In 
zare se văd, creionate 
parcă pe orizont, contu
rurile insulei Elba unde, în 
luna mai 1814, o fregată 
engleză și-a aruncat an
cora, debarcîndu-1 pe țăr
mul stîncos pe Napoleon. 
Peisajul capătă noi di
mensiuni privit prin păien
jenișul catargelor navelor 
din radă. La 
numele scrise 
mari, negre,
limbi ale pămîntului, stau 
mărturie pentru intensul 
trafic maritim care a făcut 
din Livorno unul din cele 
mai de seamă porturi ale 
Italiei. Numai anul trecut 
de aici au fost transpor
tate aproape trei milioa
ne tone de mărfuri, mai 
ales petrol și cereale, dar 
și obiecte 
făurite de 
tiști ale 
toscani. în
șantierele navale se nasc

prova lor, 
cu litere 

în multe

de artizanat, 
mîinile de ar- 
meșteșugariloi 
vecinătate, la

vase mai ales pentru ma
rina comercială și pentru 
pescuit. în cadrul acțiunii 
pentru extinderea și mo
dernizarea porturilor sta
tul a investit în ultimii ani 
fonduri importante, dar 
după cît ne spuneau atît 
reprezentanții autorităților 
cît și muncitorii cu care 
am vorbit, necesitățile sînt 
mai mari.

Am vizitat Livorno în 
perioada recentei greve 
generale a metalurgiști- 
lor.

Cu toate că este o zi 
obișnuită de lucru, bra
țele macaralelor de pe 
țărm stau încremenite în 
așteptare. Stivuitoarele 
automate au rămas și ele 
părăsite lîngă vapoarele 
ce așteaptă să fie încăr
cate. Docherii și muncito
rii din port s-au solidari
zat cu tovarășii lor meta- 
lurgiști de la întreprinde
rile din oraș și din preaj
mă. Pe o stivă de lemne, 
un grup de oameni. Mă- 
nîncă din gamele vestita

„cacciucco*, supă de peș
te pe care livornezii o pre
pară 
tește 
tonio 
giștii 
vale 
le.

cu măiestrie. Poves- 
unul dintre ei, An- 
Samson : „Metalur- 
de la șantierele na- 
au încrucișat brațe-

Cer încheierea unui 
nou contract și încetarea 
reducerii orarului de 
muncă. Cei de la „Italsi- 
der" luptă pentru înceta
rea concedierilor. Am în
cetat și noi lucrul pentru 
24 de ore în semn de so
lidaritate. Muncitorul ita
lian este același — supus 
exploatării. De aceea ac
ționăm unitar".

Secretarul companiei 
portuare, Piccini, îmi re
lata un episod de pro
fundă semnificație. La în
ceputul lunii ianuarie, cu 
prilejul unei greve a do
cherilor, acestora li s-au 
alăturat și echipajele u- 
nei nave grecești și a u- 
neia franceze.

Spre deosebire de alte 
porturi, aici, la Livorno,

muncitorii au obfinut in
troducerea unor reforme 
cu caracter social. Promo
torii lor au fost comuniș
tii care, în colaborare cu 
organizațiile socialiste 
locale, au creat o puter
nică forță de stingă. S-au 
amenajat o cantină și băi, 
o sală de spectacole, s-a 
creat un fond de ajutor 
pentru cazurile de acci
dente sau de boală și un 
sistem de pensii supli
mentare. Este interesant 
de arătat că orașul este 
administrat de un consi
liu municipal de stingă, 
primarul fiind comunist. 
Datorită faptului că Li
vorno are o veche tradi
ție muncitorească, la ul
timele alegeri politice, din 
totalul de 150 000 alegă
tori, 100 000 și-au dat vo
turile comuniștilor, pro-

® BULGARIA
ÎN AJUNUL 
ALEGERILOR

.5 (Corespondentă din Sofia)

FRANȚA

Acțiunile revendicative 
’ iau amploare crescindă

H Evoluția 

evenimentelor 
din Ghana

Ion MARGINEANU

(Continuare 
în pag. a V-a)

b A 8-a zi de declin 
la bursa din New York
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principală care

și adevăratele principii
ale pedagogiei

învăfămînf su-
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economiei 
de șfiinfele

80 la 
Bucur 
favo-

problema producției 
științifică «

tești.
rol ? Am.iqcut o vizită 
va intemațe ,- am stat 
cu profesori, pedagogi,

„Părinți severi"

Amănunte de „lux“

catedre 
legătură, ca- 
ajuns pur și 

a nu mai pu- 
producfiei!

științele

Anchetă realizată de :
GOLIANU, Elena ROMOCEA, 
Gheorghe BALTA, Nistor ȚUICU

(Urmare din pag. I)
Nu există oraș sau .raion din 

țară în care pe lingă școli ge
nerale, licee sau, școli profesio
nale. să nu fie un internat. Numă
rul elevilor interni .este în crește
re. în. Directivele celui , de-al 
IX-lea .Congres, al P.C.R. se arată 
că în viitorii cinci ani se vor da 
în folosință internate cu o capa
citate de circa 15 000 locuri.

■Firesc, menirea acestor institu
ții este să asigure elevilor veniți 
la școală din alte localități con
diții corespunzătoare pentru pre
gătirea lecțiilor, odihnă, recreație 
și să suplinească, pentru un timp, 
o parte din obligațiile părin
tești. Cum își îndeplinesc acest 

prin cite- 
de:vorbă 
elevi.

Un_ prim popas la internatul grtipului școlar petrol din Cîmpina. 
„Considerînd că principala sarcină 
a elevilor este învățătura, am or
ganizat un program riguros de 
pregătire individuală — ne informează ‘ing. GLORIA MOCUȚA, directoare adjunctă. După lecții și 
masa de prînz, elevii se întorc în 
clase și, sub supravegherea profe
sorilor și pedagogilor, își pregătesc 
lecțiile pentru a doua zi, pînă la 
masa de seară".~ Nimic de zis. învățătura trebuie să ocupe o bună parte din timpul liber. Dar e firesc oare ca de la ora 8 dimineața pînă aproape de ora 9 seara elevii să stea ne- miȘCați în bănci și apoi să se ducă la culcare ? Din păcate, în peste 80' la sută din internatele școlare vizitate, programul e similar, activitatea recreativă reducîndu-se la lectură, din cînd în cînd la vizionarea unui film sau a unei e- misiuni la televizor.Spre deosebire de asemenea „părinți severi" am întîlnit numeroase cadre didactice care' îmbină' un climat de' studiu profund și sistematic cu organizarea unor acțiuni educative interesante și reconfortante. La Liceul , din Sinaia, elevii, fac multe excursii prin .împrejurimi, i participă la întreceri cultural-sportive. în Capitală; ele- ■ vii interni ai. Școlii generale nr. 164 își pot consacra o parte din timpul liber activității în cercurile de aero și, navomodelism, filatelie ■ teatru de păpuși, fotografie etc.La prima impresie, deosebirile în ceea ce privește alcătuirea programului elevilor din internate ar putea să pară doar o problemă de optică profesorală. Dar puse față în față, rezultatele dobîndite de pe urma celor două categorii de programe scot ,1a iveală un fapt concludent : sînt mai bine pregătiți acei elevi al căror program îmbină rațional studiul eu lectura, cu activitățile recreative. . .De ce nu se alcătuiesc programe judicioase peste tot ? După părerea mai multora dintre interlocutorii noștri, printre care profesorul emerit Constantin Mărculescu, explicația rezidă în comoditatea de care dau. dovadă' unele cadre didactice. Este măi ușor să te ocupi de un colectiv de elevi cînd stă tot timpul în clase și desfășoară aceeași activitate. Participarea la unele manifestări diferențiate —; spectacole,, filme, plimbări în aer liber — presupune un plus de preocupare, de responsabilitate.

pedagogii. Unii ne ajută, alții mai puțin, deoarece sînt distanți, nu se ocupă decît de disciplină, pe care uneori o asigură cu ajutorul tonului răstit și chiar al bătăii. (Era cazul pedagogului Mihai Plesnicu- te, care din acest motiv a fost înlăturat din școală).
„Pedagogul din internat are 

un rol principal în educație, deși 
e considerat uneori un personaj 
secundar — sînt de părere profesoara emerită ELISABETA ANTONESCU, de la liceul „Mihail E- minescu" din Iași și ing. ALEXANDRU POPA de la uzina „Tractorul" din Brașov. Din păcate însă, peda
gogii — educatori cu pregătire de 
■specialitate corespunzătoare — sînt 
o raritate. Ar fi bine să se găsească 
o formă corespunzăto,are de perfec
ționare pedagogică".Dar poate fi lăsată oare întreaga muncă educativă pe seama pedagogului ?

„Activitatea elevilor interni 
ar trebui să stea mai mult în 
atenția conducerilor de școli, a 
profesorilor și diriginților, afirmă prof. ALECU DIACONU, directorul Școlii generale nr. 164 din Capitală. Și nu numai sub aspectul 
îndrumării studiului individual, al 
ținerii meditațiilor — așa cum se 
obișnuiește în prezent. Dacă fie
care diriginte, profesor de litera
tură, muzică, educație fizică și-ar 
rezerva numai, să zicem, o jumă
tate de oră pe săptămână pentru 
elevii de la internat, ce acțiuni 
frumoase s-ar putea organiza! 
Cred că în această direcție un a- 
jutor mai mare ar putea da școlii și organizațiile de tineret. Mi se 
pare, că existența unui regulament 
de activitate al internatelor școla
re — elaborat de Ministerul învă
țământului — ar fi de mare ajutor".

unei ambianțe cit mai plăcute. Dar spiritul nepedagogic se reflectă pe alocuri și în predilecția pentru achiziționarea unui mobilier urît, inestetic, pentru vopsirea camerelor în culori „trainice", mohorîte, cenușii. Ideea de a da fiecărei camere o notă mai aparte (cuverturi, perdele de culori diferite, tablouri, amenajarea unui loc anume pentru a călca sau peria hainele), ca la internatul Liceului din Sinaia, ar părea poate neesențială, un „lux" pentru vecinii de la internatele din Breaza, de exemplu, cu toate că aceste „amănunte" nu cer investiții în plus, ci numai un plus de fantezie și preocupare.
„în general, mi se pare că sec

țiile de învățământ nu manifestă 
preocuparea și grija cuvenită față 
de îndrumarea și de gospodărirea 
internatelor, spunea prof. MARIAN SCHEFFEL, director adjunct al liceului „Ștefan cel Mare" din Suceava.
alocate
nu 
se 
etc. 
rat
duiesc să folosească cît mai bine 
posibilitățile de care dispun (tele
vizorul, picupul, aparatul de pro
iecție, sălile și terenurile de sport) 
pentru organizarea unor bogate 
activități recreative".Iată de ce se impune ca secțiile de învățămînt ale sfaturilor populare, cu sprijinul organelor locale de partid, să analizeze periodic activitatea instructiv-educativă și gospodărească contribuie mai unui climat de pice studiului școlare.

___________ j

Rolul unui personaj
deloc secundar
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„într-adevăr, îndrumarea com
petentă și supravegherea elevilor 
interni este o problemă, consideră ing. ION ȘTEFĂNESCU, directorul ‘Școlii ^profesionale UCECOM din Breaza. Noi avem 560 de elevi , 
în internat și numai trei pedagogi : 
doi dintre ei sînt tineri absolvenți 
ai școlii medii, iar al treilea — o 
persoană de 58 de ani. în aseme
nea condiții nu este ușor să asi
guri un program bogat de activi
tate și nici îndrumarea și su
pravegherea elevilor pentru reali
zarea lui",Care este urmarea firească a unor asemenea situații ? Iată ce ne relata un elev de la liceul „George Bacovia" din Bacău: „Stau la internat de aproape trei ani și socotesc că avem condiții de viață și de studiu bune. în pregătirea noastră individuală avem însă și unele greutăți. O mare parte a timpului, alături de noi stau

Un climat de viață optim pentru studiu comportă și crearea
roblemele pe care în dez- 

f fi voltarea sa reportajul le ridi-
' B ca în față.criticii și a scriifo- 

rilor înșiși au constituit, în 
ultimii ani, obiectul unor 

interesante discuții. S-a vorbit, 
de pildă, despre condiția estetică a 
reportajului, încercînd să I se preci
zeze trăsăturile caracteristice, care îi 
determină locul în cadrul mai larg al 
literaturii, diferențiindu-l de articolul 
obișnuit, de gazetă, circumscris sferei 
publicisticii ; a fost apreciată utilitatea 
sa ca treaptă firească și necesară către 
proza de ficțiune, au fost analizate di
versele modalități și procedee artis
tice abordate în practica reporteri
cească. Interesul dovedit de aceste 
discuții față de evoluția genului se 
explică prin valoarea sa de instru
ment de cunoaștere, prin capacitatea 
de a reflecta nemijlocit, dintr-un unghi 
specific, aspectele esențiale ale lumii 
înconjurătoare, afirmîndu-și astfel unul 
din atributele fundamentale, și anume 
înalta sa funcție socială.

Diversificarea modalităților și pro
cedeelor artistice, formarea unui stil 
propriu al fiecărui reporter, pornind 
de la ceea ce este specific persona
lității sale, aprofundarea zonelor in
vestigate prin cercetarea atentă a ce
lor mai intime resorturi ale fenome
nului studiat ne apar ca necesități im
puse de înseși dimensiunile epocii 
socialiste. Efervescența căutărilor și 
preocupărilor din acest sector al crea
ției literare este, cred, evidentă dacă 
ne gîndim doar la cîfeva dintre reuși
tele volume de reportaj apărute în 
anii din urmă cum au fost „Expres 
’65" de Romulus Rusan, „Rapsodie în 
Oaș" de Mihai Negulescu, „Arpegii la 
Șiret" de Paul Anghel sau „Pămîntul 
oțelului” de Traian Filip, diverse prin 
universul înfățișat, cît și prin factura 
fiecăruia în parte. Mi se pare, de a- 
ceea, nepotrivit a considera reporta
jul o „etapă depășită” 
raturii noastre, 
opinii nu s-au 
rect, cred că a 
unor reporteri 
formulările confuze ce au pufuf fi in
terpretate în aces* sens. Infirmarea 
cea mai elocventă a unor astfel de 
idei o aduc nu numai volumele tipă
rite de edituri, ci și cele mai bune 
reportaje publicate în paginile zia
relor sau ale revistelor literare, do
vedind căutarea unor noi modalități 
cerute de evoluția acestui gen, care 
mai mult decît oricare altul respiră 
prin porii imediatei actualități dar se 
și vestejește imediat ce nu mai fine 
pasul cu ea. De fapt, se poate vorbi 
de necesitatea unei „depășiri" dar nu 
a reportajului în general, ci a unor

' în drumul li*e- 
Chiar dacă asemenea 
exprimat.în mod di- 
fost justificată reacfia 
și publiciști fafă de

Uneori, fondurile 
pentru aceste instituții 

folosite cu chibzuială, 
„economii" nejustificate 
este mai puțin adevă-

sîntfac
Nu

că nici școlile nu se stră-

din internate, să hotărît la crearea viată cit în aceste mai pro- instituții
Foto : Gh. Vințilă

rial rețeaua de cercetare — 
sută din unități au sediul în 
reșfi — nu este de .natură să 
rizeze o bună colaborare cu produc
ția. în asemenea condiții nu este de 
mirare că cerințele 
insuficient satisfăcute 
nice.

Desigur, problema 
se cere soluționată este aceea a îm
bunătățirii legăturii dintre producție 
și cercetarea științifică. în ce priveș
te pe cercetătorii din învățămîntul su
perior, de multe ori ei întîmpină di
ficultăți în căutarea de teme 
care să formeze obiectul cercetării. 
Reprezentanții producției nu s-au obiș
nuit încă să ridice probleme în fața 
cercetătorilor —• și aceasta datorită în 
bună măsură faptului că din lipsa 
unui sistem de informare, nu știu cui 
să se adreseze în fiecare caz concret 
pe care îl au de rezolvat. La rîndul lor, 
cadrele didactice își propun adesea 
spre cercetare teme care uneori sînt 
chiar foarte interesante, dar care nu 
au aplicativitate. Este adevărat că a- 
numite probleme, o dată rezolvațe, 
constituie un portofoliu de viitor din 
care, în timp, se extrag rezultate ser
vind ca bază fie unei cercetări apli
cative, fie unei aplicații imediate. în 
cazurile, deocamdată puține la număr, 
cînd între producție și 
s-a stabilit o bună 
tedrele respective au 
simplu în situația de 
tea face față cererilor

Dezvoltarea cercetării în 
tehnice impune lichidarea carențelor 
în ce privește asigurarea unei baze 
materiale corespunzătoare. Aparatura 
științifică, aparatură specială, în ge
neral cu caracter de unicat, este, așa 
cum se știe, costisitoare. în unele ra
muri, de exemplu în chimie, sînt a- 
numite aparate care pot fi realizate 
cu mijloace mal simple. Dar pentru

formule și maniere cum sînf reportajul 
idilic, descripfivist sau constafafiv, 
construit din hiperbole, sufocat de 
un lirism desuet — acoperind, în fond, 
lipsa de substanță — maniere care 
au dus, înfr-adevăr, la o depreciere 
a genului. Cultivarea reportajului de 
calitate — indiferent de procedeele 
și modalitățile abordate — a acelui 
reportaj care să intervină activ, să 
dezbată idei și probleme majore ale 
contemporaneității, este însă o cerin
ță continuă.

Ultimele apariții editoriale — „Călă
tor pe 5 000 de străzi" de Vasile Ni-

o replică 
Capitalei. 
„Epopee! 
memora-

dintre ipostazele orașului, surprinse în 
ceea ce au mai semnificativ. Ca și în 
alte volume ale sale, V. Nicorovici 
caută, în subsidiar, să dea 
expresivă vechii imagini a 
Astfel, în capitolul dedicat 
Griviței roșii” confruntarea
bilelor evenimente din 1933 cu pre
zentul dirfamic al marii uzine eviden
țiază nu numai continuitatea unor lu
minoase tradiții, dar și saltul valoric 
calitativ, realizat de întreaga noastră 
industrie.

Spontaneitatea observației directe, 
prezentă mai ales în „instantaneele

șului renăscut", după cum se intitu
lează unul din capitole, nu reu
șește însă să sugereze esenja noi
lor realități, să le surprindă culoarea 
specifică. înclinația autorului către 
descriere, din care nu lipsesc însă 
generalitățile, locurile comune, chiar 
platitudinile, subminează destule pa
gini ale cărții ; și aceasta deoarece 
reportajul pentru a trezi interesul ci
titorului nu poate rămîne la exterio
rul faptelor, ci trebuie să le apro
fundeze, descifrîndu-le semnificația.

Formula „monografică", aplicată 
unui -univers geografic mult mai larg,

ACTUALITAT

ultime apariții editorialensemnari pe marginea unor

corovicl, „între cetăți și rîuri" de Ion 
Rahoveanu și „Brăila" de Petre Pinti
lie (publicate în colecția „Patria noas
tră") sau „Reporter în anchetă* de 
Mihai Stoian — mi se par a confirma 
și ele posibilitățile de care dispune 
genul, lăsînd să se întrevadă în a- 
călași timp tributul ce se mai plă
tește încă pe alocuri unui mod de
pășit de a înțelege reportajul.

Reporter prin vocație, căufînd me
reu să simtă pulsul timpului prezent, 
Vasile Nicorovici apelează și de a- 
ceastă dată la formula folosită în căr
țile sale anterioare — aceea denumi
tă de critica literară „reportaj mono
grafic". în „Călător pe 5 000 de 
străzi", autorul își propune să desci
freze aspectele esențiale ale vieții 
tumultuoase de astăzi a Capitalei pa
triei noastre, realizînd cîfeva succinle 
„sinteze bucureșfene" care, însumate, 
dau o imagine unitară a acestui oraș 
al muncii, al creației materiale și spi
rituale, aflat în continuă dezvoltare. 
Bucureșliul constructor, cel universitar 
sau al laboratoarelor și cercetărilor 
științifice, Bucureșliul artei și culturii, 
cel industrial, îmbinînd tradiția revo
luționară cu elanul constructorilor de 
azi ai socialismului — lată cîteva

bucureșfene", este însă estompată în 
alte pagini din dorința de a concentra 
observațiile. Ceea ce l-am putea re
proșa autorului este nu numai această 
„uscăciune", dar și o oarecare incon
secvență față de propria sa metodă ; 
este vorba de inerția prezentă, de 
pildă, în capitolul dedicat vieții cul
turale, unde ni se comunică 
îndeobște cunoscute, care nu 
nimic nou pe linia descifrării 
sensuri mai adînci.

Ideea de a realiza monografia 
anumite spații geografice mi se 
că atrage din ce în ce mai mulți au
tori, indiferent de experiența dobîndi- 
fă pe tărîmul reportajului. Este și ca
zul cărții despre „Brăila", semnată de 
Petre Pintilie. Lucrării nu i se poate 
contesta bogăția informației, dar, spre 
deosebire de cea a lui V. Nicorovici, 
impregnată de prezentul dinamic al 
zilelor noastre, ea se referă, în spe
cial, la istoria orașului dunărean. In
teresul cărții constă, de aceea, mai 
mult în evocarea atmosferei vieții de 
altădată a orașului lăsînd să se între
vadă ecourile directe sau indirecte ale 
operei lui Panaif Isfrafi, și destul de 
puțin în conturarea nuanțată a ima
ginii sale conlemporane. „Fișa ora-

lucruri 
aduc 
unor

unor 
pare

este abordată șl de Ion Rahoveanu în 
volumul său „între cetăți și rîuri". 
Localități ca Sebeș și Petreșfi, îmbi- 
nînd agricultura, munca la pădure și 
cu cea din fabrică, Rahăul sau Miercu
rea, dezvăluind hărnicia lucrătorilor 
ogoarelor, „Simetriile Devei" sau 
„Ipostazele Orășfiei", focurile vii ale 
Hunedoarei și drumurile subterane ale 
minerilor sînt doar cîfeva dintre punc
tele itinerarului străbătut. Ion Raho
veanu se arată și în reportaj a fi un 
adept al expresiei poetice, cartea sa 
fiind străbătută de o undă lirică ce 
determină afît unghiul din care sînt 
percepute faptele realității, cît și refe
ririle frecvente la legendă, la bogăția 
folclorului sau a tradițiilor culturale lo
cale. Impresia de imagine generală, 
insuficient individualizată, este 
prezentă și aici în unele capitole 
sînt, de exemplu, 
nedoarei sau Văii

Spre deosebire 
lor discutate mai 
propune în cartea sa — încununată 
recent cu premiul Uniunii scriitorilor 
— o modalitate asupra căreia se a- 
pleacă frecvent de cîțiva ani : repor- 
tajul-anchetă, care permite abordarea 
cu mijloacele sociologiei moderne a

însă 
cum 
Hu-cele dedicate 

Jiului.
de autorii volume- 
sus, Mihai Stoian

unor complexe fenomene sociale și 
etice, cum ar fi profundele mutații 
petrecute în anii noștri în conștiințe, 
procesul continuu 
morală, de educare a 
caracter 
etc. 
Stoian 
unor 
ciale, 
generații, aflată la vîrsta delicată și 
dificilă a adolescenței. .Discufînd des
pre diversele raporturi-ce se stabilesc 
înfre părinți și copii, despre răspun
derea celor maturi față de formarea 
și dezvoltarea personalității noilor ge
nerații, definind profilul moral și spi
ritual al tineretului prin identificarea 
idealurilor, preocupărilor,, aspirațiilor 
și sentimentelor sale cele mai infime, 
Mihai Stoian sondează opinia unui 
mare număr de interlocutori, reținînd 
părerile cele mai caracteristice, pe 
care le confruntă, oferind posibilita
tea desprinderii unor concluzii cu o 
valoare generalizatoare. Pentru ca a- 
cest sondaj să nu rămînă însă la su
prafața fenomenelor cercetate este, 
desigur, necesară comentarea faptelor, 
relevarea celor mai semnificative sen
suri. Autorul volumului „Reporter în 
anchetă’ ar mai fi pufuf insista une
ori în această direcție, subliniind și 
semnificația unor cifre și date pe care 
le lasă să se exprime de la sine. Mi
hai Stoian știe să se apropie cu pa
siune și înțelegere de cei cu care 
discută, înregisfrînd păreri de multe 
ori emoționante, sincere, de unde și 
sentimentul de autenticitate, de inten
să trăire, pe care țl-l comunică pagi
nile cărții. Iar caracterul activ, de in
tervenție, al acestor anchete afirmă 
din nou una dintre funcțiile esențiale 
ale reportajului.

Volumele la care ne-am referit re
levă, dincolo de unele neîmpliniri, 
preocupările existente în momentul , 
actual în acest domeniu de creație, 
demonsfrînd necesitatea căutărilor în
dreptate spre aflarea unor căi noi. a 
unor modalități cît mai interesante, 
ante să surprindă diferențial cele mai 
diverse probțeme ale contemporanei . 
lății. Realitatea zilelor noastre, efor
tul constructiv al oamenilor muncii, că 
și înaltele lor trăsături morale oferă 
largi domenii de manifestare spiritu
lui de observație, mobilității și iniția
tivei tuturor reporterilor — ătît celbr 
care și-au definit un făgaș propriu, cît 
și celor lipsiți încă de experiență — 
chemați să răspundă prin lucrări de o 
înaltă calitate literară și artistică im
perativelor actualității.

Sorin MOVILEANU

de transformare 
trăsăturilor de 
de tip nou 
fa)ă, Mihai 
cercetare a 

so-

ale omului 
în cazul de 

întreprinde o 
fundamentale probleme 
pătrunzînd în universul tinerei

majorifafea ramurilor tehnicii acest^ 
. lucru - nu este posibil, rar aparat.urar 
'respectivă trebuie să fie realizată în-' 
. tr-o întreprindere specializată sau să„ 
fie importată.

Crearea unor unități specializate^ 
pentru construirea aparaturii destina-» 
te cercetării științifice apare de aceea’ 
ca o problemă de stringentă actuali
tate. Un prim pas s-a făcut prin crea-A 
rea Centrului de cercetare și produc-» 
fie a aparaturii științifice al Acade-* 
miei. Aparatele-unicaf fabricate aici 
au parametrii ridicați, sînt construite 
în conformitate cu cele mai noi ce
rințe ale științei și tehnicii, răspunzînd 
exigențelor cercetătorilor. S-au reali
zat numeroase aparate necesare cer-* 
cetării fundamentale și aplicative.

Acest singur centru nu este însă 
suficient. Necesitățile cercetării din 
întreaga țară sînf mult mai mari și,-, 
în afara aparaturii științifice de tip1 
unicat, mai sînf frecvent solicitate a-, 
parafe ajutătoare de precizie, con-, 
struite în serii mici. Problema este' 
destul de vastă, dar de rezolvarea ei 
depinde asigurarea bazei materiale., 
necesare cercetării -științifice afît în-' 
institutele speciale de cercetări, cît 
și în institutele de 
perior.

Paralel cu 
propriu-zise de aparatură 
este de o importanță incontestabilă 
asigurarea utilizării ei raționale. A- 
ceastă aparatură, cu caracter de 
unicat și specifică unei anumite- 
cercetări, deși uneori nu mai este uti
lizabilă după ce și-a îndeplinit rolul, 
poate fi totuși necesară altor cer
cetători pentru lucrări similare din 
alte domenii științifice sau pentru alte” 
lucrări; aceștia însă, în marea majo
ritate a Cazurilor, nu știu de existența 
ei și cer să fie construită. De aceea, 
este absolut necesară o evidență a 
aparaturii științifice, îneît cercetătorii 
să aibă cui să se adreseze pentru in- ', 
formare. Economia de mijloace, timp ( 
și efort care s-ar realiza este evi-" 
denfă.

în fine, un factor esențial care stă 
la baza creșterii eficienței în cerce
tarea științifica îl constituie formarea" 
tinerelor cadre. Pentru a deveni ' -r-’* 
cetător nu este suficientă obținerea’11 
unei diplome și nici cîștigarea unef’v 
rutine profesionale. Calitatea de cer-'1 
cetător nu se poate dobîndi „dih1 
carte", ea se obține numai în urmăry 
unei pregătiri serioase, a unei boga- ', 
te experiențe, lucrînd arii” de zile a-1^ 
lături ’• de ’’ cercetătorii " 'experimentați.- -

Privit îri‘ această lumină, acfualuF 
sistem de recrutare a cercetătorilor " 
poate fi — după părerea mea — 
îmbunătățit. în prezent, nimeni nu 
poate activa în cercetare dacă nu 
are un stagiu de minimum trei ani în 
producție. Or, dacă ar fi’ să ne li
mităm numai la științele tehnice, cred- 
că un tînăr inginer absolvent care Iu-1'* 
crează în producție se desparte cu’ ■ 
greu de uzină după trei ani, pen-"* 
tru a începe o meserie nouă ; în a-- 
fără de aceasta, pregătirea teoretică ., 
a cadrelor din domeniul cercetării*.• 
este, în mod. necesar, superioară a- 
celeia din producție, ceea ce face** 
ca inginerul chemat să lucreze,‘<*
după trei ani, în cercetare, să fie pus 
în fața unui handicap pentru Învin-lî 
gerea căruia se cer eforturi serioase.II» 
Desigur, sensul măsurii care prevede’? 
acest stagiu general de minimum frei.iA 
ani este pozitiv —• urmărindu-se csr > 
viitorul cercetător să aibă un anu-c-o 
mit bagaj de experiență practică, de 
producție. Dar susțin că, sub acest,,! 
raport, experiența acumulată în trei.v, 
ani poate fi compensată dacă activi-3,; 
tafea de- cercetare științifică este ea,rt 
însăși mai sfrîns legată de produc|ie.7;.j-

Consider de aceea că ar trebui să.A-i 
existe și posibilitatea de a se recru-,j 
ta direct din rîndul absolvenților vi-\r> 
ifoare cadre de cercetare. Tinerii în-„L 
zestrați, buni la învățătură, studioși, nr 
cu aplicații pentru cercetare, trebuie-, 
îndrumați în mod special în ulfimiios 
ani de facultate și repartizați apoi în 4, 
domenii ale cercetării spre care simt-vț. 
mai multă atracție și în care se con-șur. 
(urează necesități majore.

Mai sînt încă numeroase probleme ig 
care, rezolvate, pot duce la mărirea 
eficienței cercetării în științele teh- 
nice. înființarea Consiliului Național ,, 
al Cercetării Științifice este salutată j.,1 
cu entuziasm și de cercetătorii vîrst- J£> 
nici sau tineri din domeniul științe
lor tehnice, care sînf gafa să-l spri
jine prin toate mijloacele, pentru ca 
cercetarea să ajungă la un nivel cît 
mai ridicai, corespunzător etapei ac
tuale a dezvoltării economiei noas- 1 
tre naționale. »

® Sala Palatului : VULPILE (spectacol prezentat de 
Teatrul Mic) — 19,30.
© Teatrul de Operă și Balet s TOSCA — 19,30.
® Teatrul de .stat de operetă : MAM-ZELLE NITOUCHE 
— 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : 
EURIDICE — 19,30, (sala Studio) : TEZAURUL LUI 
JUSTINIAN — .16, PATIMA ROȘIE - 19,30.
0 Teatrul ,d.e Comedie.: INSULA — 20. ,
® Teatrul ’„Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : UN TRAMVAI NUMIT DO
RINȚĂ — 15, OPERA DE TREI PARALE — 20, (sala 
din str. Al. Sahia nr. 76 A) : INTRIGĂ ȘI IUBIRE —
19.30.
• Teatrul „C. I. ’Nottara" (sala Maghetu) : SONET 
PENTRU O PĂPUȘĂ — 16, ANTIGONA ȘI MEDEEA — 
20.
® Teatrul ,,Barbu Delavrancea" : ARICIUL DE LA
DOPUL PERFECT — 20.
® Teatrul Mic : AMOOOR — 15,30, DOI PE UN BA
LANSOAR — 19,30.
e Teatrul - „Ion Creangă" ■: CU CAPUL ÎN NORI —•
15.30.

• Teatrul evreiesc de stat : IDEI.., PENTRU O RE
VISTA — 20.
• Studioul Institutului de artă teatrală șl cinemato
grafică „I. L. Caragiale"; PRIVEȘTE ÎNAPOI CU 
MÎNIE — 20.
© Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : 
CELE TREI NEVESTE ALE LUI DON CRISTOBAL —
20,30. (sala din str. Academiei): AMNARUL — 17.
© Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy): 
REVISTA DRAGOSTEI — 20, (sala Victoria) : OMUL 
ZĂPEZILOR — 20.
© Ansamblul artistic al C.C.S.: MEREU MAI SUS — 
20.
© Circul de stat : SPECTACOL PREZENTAT DE CIR
CUL MARE DIN MOSCOVA — 19,30.

• TOM JONES : Patria — 10; 12,30: 16; 18,30; 21, Ex
celsior — 9; 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 Princi
patelor Române).

• PROCESUL ALB — cinemascop : Republica (comple
tare 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.
• FATA DIN JUNGLĂ : Capitol — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21. Feroviar — 9,15: 11,30; 13,45; 16; 18,30; 21.
© WINNETOU — cinemascop (seria a Il-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 Sărbăto
rirea Unirii Principatelor Române), Aurora (completare 
Gara) — 9,15: 11.30; 13,45: 16: 18.15: 20.30
• CALEA VICTORIEI SAU CHEIA VISURILOR : Vic
toria (completare Plasma) — 10; 12; 14: 16: 18.15; 20,30, 
Floreasca - 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 Și acum 
putină gimnastică).
• CRIMINALUL ÎN 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 continuare i 17; 19; 21
• 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 Fiat lux).
e PROGRAM PENTRU COPII ■ Doina - 10.
• 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 NORDUI SĂLBATIC — UMBRA TIMPU
LUI — ȘTIINȚĂ ȘI TEHNICĂ nr. 4 : Timpuri noi —
— 10—21 în continuare.
• OLD SHATTERHAND — cinemascop : Giulești — 
10.30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, Pacea - 11: 15,45; 18;
20,15.
« AUTORIZAȚIA DE CĂSĂTORIE : Buzești (comple
tare Sculptorul șl timpul) — 14; 16: 18; 20, Popular — 
16; 18,1.5-, 20,30.
• STEAUA BALETULUI : Buceqi (completare Băiatul și 
furtuna) — 10; 12: 14; 16,30; 18,30; 20,30.
© DUMINICĂ LA ORA 6 : Unirea (completare De la 
pescari adunate) — 16: 18.15; 20,30. Cosmos (comple
tare Cronică la un miracol) — 16,15; 18; 20.
© PINGUINUL : Flacăra (completare Nimic despre Ar- 
himede) - 16; 18; 20.
© CAMERA ALBĂ : Vitan (completare Ajutor, mă 
înec) - 15; 17; 19; 20,45.
o JUDEX : Munca (completare Porțile de Fier) — 14,30; 
16,30; 18,30: 20,30.
• CE S-A ÎNTÎMPLAT CU BABY JANE ? : Moșilor —

11, 15; 18; 21, Flamura — 9,30-, 12,15; 15; 17,45; 20,30. ' tâ- 
® VIZITA —■ cinemascop : Crîngași — 16; 18,15; 20,30, - 
Drumul Sării - 16; 18: 20, ., . R..;
e ÎNVĂȚĂTORUL DIN VIGEVANO : Viitorul - 15,30;
18; 20,30.
o AMINTIRI DIN COPILĂRIE : Colentina (completare 
Păpușarii) - 16; 18; 20 .
• MUNCILE LUI HERCULE: Progresul - 15,30; 18; ‘ ’
20,15. ....................... ,
o TRAGEȚI ÎN STANISLAS!: Ferentar) (completare 'îs 
O vînătoare neobișnuită) — 10; 16; 18,15; 20,30 m
© CĂIĂTORIE ÎN .fURUț PĂMÎNTULUI : Cotroceni 
(completare Arme ale cunoașterii) — 16. 18,30; 21.

TELEVIZmNI
*. '■ '■ —'’ ■' - a-.-.____ .

err 

© 19,00 — Tele|urnalul de seară © 19,15 — Pentru ’ ' 
copii': filmul „Cei doi poli" șl scenariul-foileton pen- ■ 
tru păpuși „Ham, chit, miau" — O poveste nemaipome
nită e 20;00 — Tele-enciclopedie • 21,00 - Filmul p, 
„SFÎNTUL" o 21,50 — Aspecte de Ia’Campionatul mon
dial de patinaj artistic -(dans-figuri libere). Transmi- 
siune de la Davos (Elveția). • 23,00 t- Telejurnalul de 1"' 
noapte, Sport, Buletinul meteorologic.
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CONCLUZIILE DEZBATERILOR DIN SECȚII
SECȚIA PLANIFICAREA,

ORGANIZAREA Șl CONTROLUL
ÎN CONSTRUCȚII

Concluziile acestei secții au fost prezentate de tov. EMANOIL FLO- 
RESCU, prim-vicepreședinte al Comitetului de Stat al Planificării.în realizarea sarcinilor importante ce revin constructorilor, a spus vorbitorul, un rol însemnat îl are activitatea de conducere și planificare a întregii ramuri. Trebuie găsite soluțiile care să îmbine în mod armonios planificarea pe întreaga durată de realizare * a investițiilor cu necesitatea planificării anuale a construcțiilor, ca ramură a producției materiale, ca și dezvoltarea în ritmuri variabile a investițiilor în unele ramuri ale economiei naționale sau regiuni, cu necesitatea dezvoltării continue și uniform ascendente a capacității de producție a organizațiilor de construcții etc.în lumina sarcinilor trasate de Congresul al IX-lea al P.C.R. cu privire la îmbunătățirea muncii de conducere economică și de perfecționare a metodelor de planificare, în anul 1966 s-a aplicat o nouă metodologie de planificare a investițiilor, repartizîndu-se pe titulari întregul volum de investiții și construcții-montaj. în același timp, s-a renunțat la o serie de avize (a graficelor de execuție, a lucrărilor pe acțiuni de investiții etc.).Pe linia perfecționării, în continuare, a metodelor de planificare lucrărilor de construcții- mou<.aj, au fost făcute o serie de propuneri, printre care: introducerea metodei de planificare pe toată durata de realizare a investiției, de la începerea și pînă la germinarea lucrărilor pe baza graficului de execuție, urmărirea a- sigurării în mai mare măsură a ritmicității execuției și predării cît mai uniform eșalonate în tot cursul anului a obiectelor.De un mare ajutor în îmbunătățirea activității organizațiilor de construcții este și propunerea — susținută de mulți participant la lucrările secției — de a se introduce sistemul de planificare a investițiilor și construcțiilor pe doi ani, care să permită concretizarea sarcinilor privind pregătirea și proiectarea lucrărilor noi din a- nul următor celui planificat.în cadrul discuțiilor purtate s-a accentuat necesitatea simplificării atît a modului de întocmire a documentației tehnice și de deviz, cît și a metodologiei de finanțare, creditare și decontare. Totodată, s-a subliniat utilitatea unificării și sistematizării reglementărilor în vigoare în domeniul investițiilor și construcțiilor.Activitatea de cercetare științifică va trebui să se concentreze pe problemele cele mai importante cerute de proiectare și execuție : tehnologii moderne de execuție de mare productivitate, producerea și folosirea materialelor noi, organizarea științifică a proceselor de producție, adîncirea studiilor în domeniul economiei construcțiilor, în vederea îmbunătățirii metodologiei de formare a prețurilor, de determinare a eficienței economice, intensificarea preocupărilor pentru introducerea metodelor matematice moderne.Activitatea de proiectare va trebui să urmărească :— asigurarea documentațiilor tehnice în timp util și de calitateîicată, astfel încît să contribuie fa scurtarea duratei de avizare și aprobare și să asigure necesitățile unei execuții ritmice ;— elaborarea unor soluții cu un înalt nivel tehnic și economic, care să ducă la cea mai eficientă folosire a fondurilor de investiții.Pentru îmbunătățirea activității s-a propus de către unii delegați analizarea oportunității reducerii fazelor de proiectare la unele categorii de investiții și simplificarea, în continuare, a sistemului de avizare și aprobare a documentațiilor tehnico-economice.Discuțiile au relevat că în rețeaua organizațiilor de construcții- montaj apar paralelisme, unități de același profil, activînd pe a- celași teritoriu, și necesitatea studierii căilor de înlăturare a acestei deficiențe.în vederea ridicării nivelului muncii de planificare trebuie a- cordată atenție formării cadrelor necesare și creării bazei materiale pentru folosirea mașinilor moderne de calcul.Paralel cu eforturile constructorilor pe linia îmbunătățirii organizării, este necesar să se revizuiască mele prevederi privind modul de 

avizare a fondurilor pentru organizarea șantierelor, cotele procentuale respective, condițiile de cazare, finanțarea bazelor de producție etc.Ridicarea nivelului de pregătire a cadrelor, precum și introducerea unor reglementări mai mobilizatoare și exigente în ceea ce privește
SECȚIA CONSTRUCȚII INDUSTRIALE

Șl AGROZOOTEHNICE
SECȚIA DRUMURI, CĂI FERATE

SI PODURI
■>Prezentînd concluziile dezbaterilor din această secție, tov. RA- 

DUCANU CIOROIU, adjunct al ministrului industriei chimice, a spus :Pentru îmbunătățirea activității de cercetare științifică în construcții, se consideră necesar ca unitățile de cercetare (institute, laboratoare uzinale sau de șantier etc) să se preocupe în mai mare măsură, paralel cu cercetările cu caracter fundamental, de problemele de interes imediat, pentru producție. De asemenea, să se asigure baza materială necesară pentru încercarea pe prototipuri a elementelor de construcții destinate tipizării și producției de serie; să se extindă cercetările în domeniul urmăririi comportării sub exploatare a construcțiilor industriale, în cel al metodelor de calcul.De asemenea, cercetarea să participe activ la asimilarea de noi utilaje, scule și dispozitive, preocu- pîndu-se în mod special de problemele de mecanizare a acelor ope- -rații care consumă cantități mai mari de manoperă pe șantier.Trebuie îmbunătățită pe viitor, pe baza unui program cu teme concrete și actuale, cooperarea coordonată între institutele de cercetări și alte unități cu același profil.Proiectanții vor trebui să depună eforturi susținute pentru îmbunătățirea economicității și nivelului tehnic al soluțiilor de amplasare, plan general, construcții, arhitectură și instalații, în vederea realizării unei eficiențe sporite a investițiilor industriale și agrozootehnice, reducerii termenelor de dare în funcțiune și îmbunătățirii arhitecturii ansamblurilor și obiectelor.Pentru sistematizarea judicioasă și eficientă a zonelor industriale, este necesar să se cunoască elementele de dezvoltare economică a regiunii respective pe o perioadă mai îndelungată : detaliile de sistematizare a zonelor industriale trebuie să fie întocmite de D.S.A.P.C.- uri, în colaborare cu ministerele interesate în zonele respective.Vor trebui adoptate soluțiile constructive cele mai economice și mai adecvate condițiilor funcționale, folosind structurile metalice numai în cazurile cînd sînt temeinic justificate, urmărindu-se totodată reducerea ponderii construcțiilor în volumul total al investițiilor.
SECȚIA DE CONSTRUCȚII

HIDROTEHNICE

Șl GOSPODĂRIREA APELOR
Concluziile secției au fost prezentate de tov. ing. OCTAVIAN 

GROZA, adjunct al ministrului energiei electrice, care a spus : Din discuții a rezultat că principalele căi pentru creșterea continuă a productivității muncii, scurtarea termenelor de execuție, reducerea prețului de cost și mărirea eficienței economice a investițiilor sînt : introducerea pe scară din ce în ce mai largă a soluțiilor tehnice care se dovedesc cele mai eficiente în condițiile țării noastre, a tehnologiilor moderne de execuție, buna gospodărire a mijloacelor de producție și o cît mai rațională organizare a proceselor de producție.în continuare, vorbitorul a prezentat principalele propuneri:Reactualizarea planurilor de a- menajare a bazinelor hidrografice ale țării, în vederea stabilirii elementelor necesare pentru realizarea în viitor a unor amenajări cu folosință multiplă, de mare eficiență economică, încadrate In perspectiva amenajării întregului bazin.Adoptarea unor scheme de amenajare cu eficiență ridicată, care să valorifice în cea mai mare măsură resursele de apă. Astfel, o a- tenție deosebită trebuie acordată concentrării debitelor și căderilor 

cointeresarea materială și permanentizarea cadrelor din execuție și proiectare vor contribui substanțial la îmbunătățirea calității lucrărilor.Un rol important în realizarea unei calități superioare îl are organizarea unui control tehnic de calitate și economico-financiar cît mai eficace în toate fazele de elaborare a proiectelor investițiilor și de execuție a acestora.Pe linia întăririi controlului s-a propus — la sfaturile populare — separarea activității de proiectare de cea a controlului disciplinei în construcții. Controlul trebuie să fie sistematic, competent și periodic și să se efectueze atît de organele proprii ale proiectantului, beneficiarului și constructorului, cît și de organele Inspecției de Stat și ale Băncii de Investiții.

în vederea introducerii unor sisteme moderne de instalații, este necesară organizarea producției unor materiale și aparataje cu performanțe la nivelul tehnicii actuale.In cadrul discuțiilor din această secție s-a mai propus: simplificarea formelor pentru întocmire a documentațiilor economice a fazelor de proiectare, formelor de avizare, deschiderea finanțării, procurarea materialelor și începerea lucrărilor de organizare a șantierelor.Va trebui să se ridice nivelul calitativ, științific, al proiectelor de organizare faza I (întocmite de proiectant), astfel încît aceste documentații să poată servi la introducerea lucrării în plan, la eșalonarea lucrărilor, precum și la începerea lucrărilor de organizare a șantierului.Institutele de proiectare vor trebui să prevadă în proiecte numai materiale care se găsesc în mod curent și au fost experimentate cu rezultate corespunzătoare, pe baza cataloagelor și prospectelor pe care ministerele producătoare sînt obligate a le întocmi și difuza.Să se analizeze actuala reglementare privind organizarea proceselor de proiectare, în sensul stimulării proiectanților și al măririi răspunderii lor, urmărindu-se îmbunătățirea calității, economicității etc. iEste necesar ca ministerele tutelare de investiții să-și îmbunătățească activitatea în ceea ce privește elaborarea unor teme de proiectare bine studiate, planificarea corectă a tuturor fazelor de realizare a investițiilor, analizarea competentă în consiliile tehnico- științifice.între măsurile pentru îmbunătățirea calității lucrărilor se propune dezvoltarea cursurilor de scurtă durată, a școlilor profesionale și de maiștri, intensificarea cursurilor de împrospătare a cunoștințelor pentru ingineri, sporirea numărului de locuri pentru maiștri, precum și înființarea școlilor de subingineri.Pentru stimularea materială a lucrătorilor din cercetare, proiectare, execuție, se propune studierea unor regulamente de premiere care să stimuleze în mai mare măsură ridicarea calității lucrărilor, , scurtarea duratei de execuție, economii de materiale, reducerea prețului de cost etc.

în centrale de mare putere, încadrării suprafețelor ce se vor ameliora în sisteme de indiguiri, desecări, irigații și realizării unor sisteme microregionale de alimentare cu apă și canalizare.Mărirea capacității de proiectare a institutelor prin degrevarea specialiștilor de lucrări cu caracter administrativ, precum și prin perfecționarea și completarea cadrelor cu pregătire medie. în acest sens, este necesar să se studieze și să se introducă metode științifice moderne cu privire la conducerea, organizarea și planificarea muncii de proiectare, să se introducă pe scară largă metodele moderne de calcul.O dată cu începerea studiilor și proiectării amenajărilor hidrotehnice să se înceapă în paralel și studiile corespunzătoare de sistematizare a teritoriului.în vederea creșterii productivității muncii, a reducerii prețului de cost și a termenelor de execuție la lucrările subterane este necesar să se adopte soluții tehnice și procedee de execuție noi pentru mărirea vitezei de înaintare în galerii, folosind în primul rînd utilaje, dispozitive și instalații ce se pot realifa în țară.Pentru mărirea indicilor de u- tilizare a utilajelor este necesar a se prevedea introducerea graficu

lui de utilizare a mașinii, scheme de lucru raționale pe unități fizice. De asemenea, este necesar să se asigure ateliere dotate în mod corespunzător pentru repararea u- tilajelor. La lucrările de indiguiri sînt necesare ateliere mobile, ce vor trebui produse de Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini.în vederea creșterii eficienței e- conomice este necesar să se doteze unitățile care au de executat volume mari de lucrări de terasa- mente cu utilaje de transport cu o capacitate de 10—40 tone.Pentru a se evita în viitor întreruperile activității unor șantiere din momentul terminării unor lucrări ' și pînă ia începerea altora este necesar ca printr-o planificare cît mai judicioasă să se. asigure atacarea la timp a noilor lucrări

Concluziile dezbaterilor din a- ceastă secție prezentate de ing. 
MARIN MAROIU, adjunct al ministrului căilor ferate, arată că sporirea eficienței investițiilor și reducerea costului lucrărilor de modernizare a drumurilor se pot realiza la proiectare printr-o studiere amănunțită a posibilităților de menținere a traseelor existente, iar în cazurile cînd sînt adoptate variante, acestea să prezinte avantaje deosebite economice și tehnice. De asemenea, s-a insistat pentru folosirea cît mai largă a materialelor locale și afectarea minimă a terenurilor agricole.Pentru creșterea eficienței investițiilor a apărut necesară elaborarea unui plan de perspectivă pe trasee și ani de execuție privind modernizarea și acoperirea cu îm- brăcămihți asfaltice ușoare a rețelei de drumuri publice, spre a se putea asigura din timp baza teh- nico-materială de realizare.La lucrările de căi ferate ce se execută sub circulație, proiectân- ților și executanților le revine sarcina de a studia și aplica sisteme și procese tehnologice noi, care să afecteze cît mai puțin circulația trenurilor, în special pe liniile magistrale.în vederea economisirii unor cantități mai mari de material lemnos, s-a recomandat extinderea folosirii traverselor de beton armat precomprimat și la liniile de garaj și industriale.Cu toate că la construcția podurilor s-a atins un grad înalt de industrializare, calea creșterii efi-
SECȚIA DE SISTEMATIZARE

TERITORIALĂ, URBANĂ, RURALĂ

Și DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ
Prezentînd concluziile acestei secții, arh. GUSTAV GUȘTI, vicepreședinte al C.S.C.A.S., a spus : Importanța deosebită a activității de sistematizare — pe toate treptele — pentru fundamentarea atît a organizării raționale a teritoriului cît și a amplasării, profilării și etapi- zării judicioase a investițiilor a determinat vii și interesante dezbateri în secție. Totodată s-a arătat că activitatea de sistematizare nu s-a dezvoltat la amploarea și în ritmul impus de dezvoltarea economiei naționale, neținînd pasul cu sarcinile contemporaneității, atît ca activitate teoretică, cît și ca activitate practică, disciplină riguroasă și pregătirea cadrelor.Vorbitorul a prezentat în plenară unele probleme și propuneri dezbătute în secție.în sectorul de sistematizare se resimte o lipsă mare de cadre cu pregătire superioară și medie, în special la D.S.A.P.C.-uri. în acest scop se propune ca în învățămîntul superior să se găsească formele cele mai adecvate pentru sporirea rapidă a numărului de specialiști, de toate categoriile, în special de arhitecți.în condițiile creșterii, în ritm impetuos, a marilor investiții și avînd în vedere apariția a numeroși beneficiari pe un același teritoriu, este necesar ca în cadrul C.S.P. să se studieze formele de cuprindere a acestor probleme în vederea armonizării pe plan republican a intereselor intercondiționate a diferitelor organe titulare de investiții centrale și locale.în cadrul schițelor și detaliilor de sistematizare a localităților este necesar să se acorde o atenție deosebită folosirii cît mai intensive a teritoriului, în scopul unei eficiențe maxime a investițiilor.O dată cu crearea comisiei centrale de sistematizare a satelor, toate organele interesate vor trebui să-și intensifice activitatea urmărind elaborarea unor studii operative pe plan regional și raional, care să conducă la clasifi- 

și folosirea continuă a capacităților de producție existente pe șantier.Este necesară introducerea de materiale noi și eficiente în construcțiile hidrotehnice, cum sînt: tuburile de azbociment, tuburile din beton armat precomprimat cu o gamă largă de diametre, tuburile și conductele flexibile din material plastic, conductele și instalațiile mobile de aspersiune din aluminiu și oțel.Calculul și planificarea capacității de proiectare a numărului de proiectanți, așa cum se face azi, pe baza numărului de ore normate, nu reflectă adevărata capacitate de proiectare necesară elaborării proiectelor. De aceea este util să se revizuiască actualul sistem de calcul al capacității în scopul găsirii unor criterii mai concrete de planificare.

cienței acestor lucrări este restrîn- gerea tipurilor de prefabricate pentru suprastructuri și modularea formelor și dimensiunilor pentru infrastructuri.S-a accentuat necesitatea extinderii pe scară mai largă a prefabricatelor din beton armat și precomprimat la podurile de cale ferată și a folosirii sudurii și butoanelor de înaltă rezistență la ta- blierele metalice.Pentru funcționarea continuă a unor utilaje ca excavatoare, stații de mixturi asfaltice și altele se impune ca autobasculantele care fac parte din lanțul tehnologic să fie trecute în dotarea unităților constructoare.Pentru dotarea unităților de execuție cu mijloace de mecanizare a lucrărilor de drumuri și căi ferate, s-a propus asimilarea și producerea în țară a unor utilaje ca : excavatoare de 0,65 mc pe pneuri, screpere de 3 mc, rulouri compre- soare vibratoare, plăci vibratoare, ;maiuri mecanice, instalații moderne de mixturi asfaltice, diferite dispozitive și echipamente adaptabile la tractor, precum și sporirea producției unor utilaje fabricate în prezent în număr insuficient.S-a subliniat necesitatea îmbunătățirii substanțiale a calității lucrărilor de drumuri, căi ferate și poduri prin : revizuirea unor normative de proiectare și execuție depășite, extinderea și dotarea corespunzătoare a laboratoarelor de șantier pentru controlul terasa- mentelor, betoanelor și îmbrăcă- minților rutiere, încadrarea formațiilor de control tehnic al calității cu personal competent.

carea satelor după importanță. Pe baza acestor studii va trebui să se treacă, în prima etapă, la elaborarea unor scheme sumare de sistematizare numai pentru satele importante, în vederea îndrumării corespunzătoare a investițiilor și în vederea parcelării corespunzătoare a vetrei pentru construcții particulare.Pentru ridicarea productivității muncii în procesul de proiectare în domeniul sistematizării, se propune luarea unor măsuri adecvate ca alcătuirea judicioasă a colectivelor de proiectare încadrate în mod corespunzător cu specialiști, proiectanți și personal mediu ; folosirea de mijloace tehnice avansate — aparatură și u- tilaje — mergînd de la nevoile ridicărilor rapide topografice și pînă la folosirea metodelor moderne de optimizare a soluțiilor.în scopul valorificării potențialului turistic al țării, în vederea stabilirii zonelor, traseelor și punctelor de importanță turistică internațională și internă, trebuie studiată posibilitatea creării unor forme organizatorice adecvate de coordonare a acestei activități, în care sînt interesate multe organe centrale și locale.Pentru scoaterea în evidență a trăsăturilor specifice urbanistice- arhitecturale ale țării, ale regiunii sau tocului, în condițiile orînduirii noastre, trebuie insistat pe valorificarea cadrului natural, a fondului construit valoros și îndeosebi a monumentelor și zonelor istorice, pe amplasarea corespunzătoare a clădirilor reprezentative sau a celor înalte într-o viziune integrală a o- rașului.Avînd în vedere experiența acumulată trebuie valorificată metodologia restaurării complexe a monumentelor istorice și de arhitectură. Este necesar să se urgenteze reactualizarea listei monumentelor istorice.S-a apreciat că sectorul gospodăriei comunale a rămas mult în urmă față de nivelul de dezvolta

re a orașelor, manifestîndu-se în acest domeniu insuficiența studiilor, cadrelor și utilajelor. Apreciem că organele profilate în acest domeniu trebuie să se organizeze pentru depășirea acestui stadiu, propunînd măsurile necesare în vederea asigurării confortului urban.Este necesar ca arhitectul șef de
SECȚIA DE LOCUINȚE

Șl CLĂDIRI SOCIAL-CULTURALE
Arhitectul MARCEL LOCAR, membru în C.S.C.A.S., a prezentat concluziile secției de locuințe și clădiri social-culturale.în proiectarea de locuințe se va urmări îmbunătățirea și diversificarea soluțiilor, pentru a se pune la dispoziția oamenilor muncii o gama lărgită de locuințe, cu soluționări variate, corespunzătoare necesităților diverse ale familiilor de diferite componențe — a spus vorbitorul.Proiectanții și-au exprimat hotă- rîrea de a depune toată priceperea și talentul tor pentru înlăturarea monotoniei și crearea unui aspect specific, corespunzător regiunilor și orașelor noastre, elaborînd proiecte într-o arhitectură proprie timpului nostru, care să folosească tot ce e nou și pozitiv și în același timp să dezvolte tradițiile de înalt nivel artistic ale arhitecturii românești.în domeniul clădirilor social-culturale s-a arătat necesitatea extinderii și generalizării proiectării pe bază de studii — cadru pentru fundamentarea științifică a capacităților și celorlalte caracteristici ale temelor de proiectare.S-a propus ca față de vastul program de sistematizare a satelor, proiectanții din regiunile țării să-și intensifice eforturile pentru valorificarea trăsăturilor specifice locale în proiecte de locuințe și clădiri social-culturale menite să ridice nivelul de viață și cultural al satelor noastre.Pentru verificarea în practică a propunerilor de noi tipuri de locuințe și clădiri social-culturale s-a propus lărgirea activității de realizare a clădirilor experimentale.Activitatea de tipizare trebuie orientată către eliminarea rigidități) soluțiilor, asigurînd un ridicat standard calitativ funcțional și tehnico-constructiv proiectelor și oferind în același timp proiectanților de investiții posibilitatea de a-și aduce aportul creator pentru imprimarea unui caracter specific și pentru integrarea armonioasă în ansambluri și in cadrul natural și construit.în vederea îmbunătățirii activității de proiectare, s-a propus lărgirea colaborării între proiectanți, executanți și beneficiari, simplificarea documentațiilor tehnice și a

SECȚIA MATERIALE Șl PREFABRICATE 

PENTRU CONSTRUCȚII Șl INSTALAȚII
Ing. CONSTANTIN SIMION, adjunct al ministrului industriei construcțiilor, prezentînd concluziile acestei secții, a insistat asupra următoarelor măsuri mai importante pentru asigurarea șantierelor cu materiale și prefabricate de bună calitate, de eficiență ridicată și în sortimente variate.Ministerele producătoare și sfaturile populare să întreprindă acțiuni pentru lărgirea gamei de materiale și~ prefabricate, îmbunătățirea calității și caracteristicilor tehnico-economice ale acestora.Este necesară accelerarea procesului de asimilare în producție și de introducere în construcții a noilor materiale și prefabricate. Răspunderea principală în această direcție să revină producătorilor, care vor trebui să-și organizeze activitatea astfel încît să cunoască nemijlocit cerințele constructorilor, să țină un contact strîns cu pro- iectanții și să aibă inițiativa în introducerea în fabricație a noilor materiale. De asemenea se impune simplificarea metodologiei de asimilare în producție și de introducere în construcții a noilor materiale.A reieșit ca necesară o cunoaștere cît mai completă de către constructori și proiectanți a noilor materiale, încă înainte de producerea tor în serie. Producătorii trebuie să extindă și să generalizeze editarea cataloagelor și prospectelor, care să cuprindă detalii asupra tehnologiei de punere în operă, să difuzeze mostre însoțite de explicații și să organizeze expoziții permanente de materiale, completate continuu cu noile sortimente. Să se editeze catalogul general ăl materialelor de construcții și instalații, care să fie în permanență actualizat. Producătorii trebuie să simtă mai mult decît pînă a- cum răspunderea pentru calitatea materialelor și produselor pe care le livrează șantierelor, iar constructorii să sporească exigența la re- cepționarea lor. 

regiune, precum și arhitectul șef de oraș să fie degrevați de alte sarcini nespecifice atribuțiilor lor, pentru a se putea ocupa cu precădere de problemele dezvoltării complexe a teritoriului și de cuprinderea problemelor de sistematizare și construcție controlată și dirijată a teritoriului.

metodologiei de elaborare și de a- vizare.S-a propus extinderea cercetărilor în probleme de instalații, a cercetărilor pentru obținerea, celor mai eficiente metode de fundare, a noi sisteme constructive și de finisaj, a noi dispozitive și utilaje de mare productivitate. Se va extinde activitatea de cercetare asupra problemelor de arhitectură, privind atît fundamentările teoretice, cît și aspectele practice ale laturilor funcționale, de confort, de expresie arhitecturală etc.Un toc important în discuții l-a ocupat problema îmbunătățirii calității lucrărilor. în această direcție, măsurile principale vor fi o- rientate spre ridicarea calificării lucrătorilor din execuție, respectarea strictă a proceselor tehnologice, întărirea controlului tehnic de calitate, corelate cu stimularea muncitorilor și tehnicienilor.Pentru realizarea și depășirea sarcinii de creștere a productivității muncii s-au făcut numeroase propuneri privitoare la introducerea și generalizarea celor mai noi soluții de execuție, adoptate sau în curs de experimentare pe diverse șantiere, cum sînt cofrajele spațiale, panourile prefabricate și finisate de fațadă, betoanele aparente și decorative, prefabricatele de instalații, precum și celulele spațiale pentru băi.Mai mulți vorbitori au relevat necesitatea organizării unor întreprinderi specializate pentru asigurarea de utilaje, dispozitive și scule necesare creșterii gradului de mecanizare a lucrărilor de finisai, precum și necesitatea lărgirii sortimentului acestor utilaje.S-a propus studierea posibilităților de simplificare a metodologiei actuale de finanțare și decontare a lucrărilor de construcții în scopul degrevării în cît mai mare măsură a personalului tehnic de probleme administrative.Pentru ridicarea calității lucrărilor și creșterea confortului s-a scos în evidență necesitatea îmbunătățirii calității materialelor, prefabricatelor și confecțiilor — îndeosebi a tîmplăriei, materialelor de instalații și produselor din PVC — cît și a lărgirii sortimentelor acestora.

Pentru transferarea unui cît mai mare volum de operații de la șantiere la întreprinderile producătoare este necesar să se extindă producția elementelor prefabricate cu un grad sporit de completare și de finisaj, să se extindă gama materialelor ce se trimit pe șantiere la dimensiunile necesare punerii în operă și să se livreze materialele și prefabricatele împreună cu dispozitivele, accesoriile și piesele necesare.Să se ia măsuri pentru îmbunătățirea activității de cercetare științifică ■ în industria materialelor de construcții prin dezvoltarea cercetării la ministerele producătoare, în sectoare specializate pe sub- ramurile respective, precum și la fabricile producătoare, în laboratoare de cercetare științifică. Să se creeze stații experimentale și stații-pilot.Să se organizeze unități specializate în cadrul unor întreprinderi producătoare sau de construcții, pentru punerea în operă a materialelor ce necesită o specialitate deosebită, unități care să se preocupe și de asimilarea sculelor și dispozitivelor de montaj specifice. Producătorii să organizeze echipe de specialiști pentru demonstrații practice pe șantiere privind tehnologia de punere în operă a noilor materiale.Se impune îmbunătățirea ambalării, transportului și manipulării pe șantiere a materialelor și prefabricatelor de construcții și instalații ; să fie dotate întreprinderile de construcții cu vehiculele și utilajele corespunzătoare, pentru a se preîntîmpina deteriorarea materialelor înainte de punerea tor în operă.în centrul atenției ministerelor și întreprinderilor producătoare trebuie să stea reducerea continuă a prețului de cost al materialelor și prefabricatelor pentru a se stimula lărgirea folosirii lor în construcții.
TEXTE PRESCURTATE



PAGINA 4 SCINTEIA

Vineri dimineața au început în cadrul ședinței plenare a Consfătuirii discuțiile asupra raportului general.în cadrul amplului program de investiții, prevăzut pentru perioada 1966—1970 de cel de-al IX- lea Congres al partidului j— a arătat în cuvîntul său ing. TRAIAN 
ISPAS, vicepreședinte al Sfatului popular al orașului București — constructorilor Capitalei le revin sarcini importante. în anii cincinalului, in București se vor construi aproape 85 000 de apartamente, în- registrîndu-se o creștere de la 14 000 de apartamente în acest an, la 21 000 în 1970. Această creștere presupune o orientare fermă spre extinderea procedeelor și metodelor moderne de execuție.O dificultate importantă în promovarea cu mai multă energie a sistemelor industrializate constă în faptul că, prin cataloagele de prețuri în vigoare, prețul de deviz al prefabricatelor e mai mare decît prețul acelorași elemente de construcție executate monolit pe șantier.Cu ocazia analizelor făcute privind sarcinile din noul plan cincinal a reieșit că avem condiții ca, în 1970, 80 la sută din locuințele planificate să fie realizate prin metode noi, industrializate, ponderea cea mai mare avînd-o cofrajele metalice sau spațiale. Considerăm însă că problema tehnologiilor noi trebuie să preocupe în mai mare măsură și organele centrale care coordonează activitatea de construcții, în special C.S.C.A.S.în continuare el a arătat că este necesară o mai mare operativitate din partea industriei constructoare de mașini în asimilarea și producerea utilajelor cerute cu insistență pe șantiere.O problemă de mare importanță, subliniată în raportul prezentat consfătuirii noastre, a spus BARBU 
OPRIȘAN, montor șef de echipă pe șantierul Combinatului de îngrășăminte chimice Tr. Măgurele — este organizarea superioară a locului de muncă. Oprindu-se asupra acestui aspect, vorbitorul a relevat faptul că înzestrarea tehnică superioară și folosirea unor metode a- vansate de montaj ca preasambla- rea la sol, în blocuri mari, a construcțiilor metalice, înfășurarea rezervoarelor cilindrice sub formă de rulou și desfășurarea lor pe fundație, precum și procedeele tehnologice noi de sudură, au impus o organizare mai bună a muncii în e- chipa pe care o conduce.în continuare, vorbitorul a înfățișat unele aspecte din experiența montorilor : întocmirea programului de lucru lunar, pe decade și zile, defalcat pe formații minime; stabilirea muncitorilor care să execute diferitele operații; verificarea condițiilor de lucru; analiza muncii la încheierea programului zilnic; urmărirea transportării materialelor ; organizarea muncii în așa fel îneît să se efectueze la înălțime numai circa 15—20 la sută din volumul de lucrări, sporind astfel simțitor productivitatea muncii.în țara noastră — a subliniat a- cademicianul AUREL BELEȘ — se poate vorbi despre o tradiție a constructorilor, datorită marilor noștri înaintași, care prin opera lor au contribuit la progresul științei și tehnicii, ducînd și dincolo de hotarele țării faima lucrărilor realizate.Remarcînd succesele dobîndite în anii construcției socialiste, vorbitorul s-a oprit apoi asupra unor probleme care privesc activitatea de azi a constructorilor. Crearea de industrii noi și dezvoltarea celor e- xistente au cerut constructorilor nu numai concepții și proiecte mult diferite de ceea ce se realizase înainte, dar și scurtarea simțitoare a duratei de execuție, solicitată de ritmul de dezvoltare a economiei naționale.Realizarea acestor lucrări a fost posibilă datorită, pe de o parte, a- vîntului și însuflețirii constructorilor, cît și sprijinului acordat de conducerea partidului și guvernului.Referindu-se la cauzele care au stat la baza deficiențelor semnalate de raportul prezentat în consfătuire, vorbitorul a făcut o serie de sugestii.La proiectarea unei construcții, în special pentru industrie, tehnologia care se dezvoltă trebuie bine cunoscută. Nu o dată, din cauză că ea nu a fost precizată din timp și în amănunt de către proiectantul tehnolog, clădirile industriale nu au respectat în întregime cerințele funcționale, s-au adoptat soluții constructive necorespunzătoare, cu suprafețe și volume exagerate. Rezultă necesitatea ca proiectantul tehnolog să stăpînească la perfecție procesul de fabricație din sectorul industrial respectiv.Proiectarea, în forma în care se practică, este oarecum prea separată de execuție și aceasta constituie uneori un neajuns. Proiectantul ar trebui, încă de la început, să colaboreze cu executantul, împreună cu el să aleagă soluțiile și să conlucreze pe șantier pînă la terminarea lucrării. Aceasta ar permite reducerea numărului de planșe și de piese care alcătuiesc proiectul unei lucrări.în anii șesenalului — a spus arhitectul CONSTANTIN IAREM- 
SCHI, de la D.S.A.P.C.-Hunedoara — în regiunea noastră au fost alocate 1,5 miliarde lei pentru construcția de locuințe și clădiri 

social-culturale în cele 20 de orașe și centre muncitorești.Ansamblurile de locuințe realizate — a arătat vorbitorul — conferă multor localități din regiune, cum sînt Hunedoara, Deva, Petri- la, Vulcan, Lupeni, Călan, un nivel urbanistic ridicat. Totuși, unele ansambluri urbanistice — de pildă, din Brad și Alba Iulia — au o notă de monotonie, datorită lipsei de varietate în soluțiile de sistematizare spațială și de plastică arhitecturală, în același timp, nu au fost utilizate toate posibilitățile pentru mărirea gradului de confort al apartamentelor, printr-o justă dimensionare a încăperilor și anexelor.în următorii 5 ani, în regiunea Hunedoara se vor construi circa 20 000 de apartamente, împreună cu dotările social-culturale și echiparea tehnico-edilitară aferentă. Aceste sarcini mari ne obligă să găsim căile de îmbunătățire a activității de proiectare și execuție. Vorbitorul a făcut propuneri pentru lărgirea gamei de proiecte tip, pentru scurtarea duratei de elaborare și avizare a proiectelor, prin sporirea competenței sfaturilor populare regionale.în raportul prezentat — a arătat ing. KISS ȘTEFAN, secretar al Comitetului regional Cluj al P.C.R.— se subliniază că, față de cerințele actuale, industria materialelor de construcții se prezintă cu unele lipsuri în ce privește satisfacerea volumului sporit de produse solicitate de șantiere, cît și în introducerea în construcții a noilor materiale. Preocuparea pentru sporirea producției de cărămidă eficientă, blocuri din beton celular autoclavizat și din beton cu agregate ușoare, precum și de blocuri ceramice eficiente nentru nereți și planșeeafost insuficientă, în vederea ridicării pe o treaptă superioară a procesului de producție în întreprinderile din ramura materialelor de construcții, trebuie să fie introdusă mai intens tehnica nouă și să fie intensificate cercetările proprii din întreprinderile de materiale de construcții. Prezenta în regiunea noastră a Facultății de construcții din cadrul Institutului politehnic și a filialei I.N.C.E.R.C. face posibil ca organizațiile de partid să orienteze munca de cercetare spre stabilirea celor mai eficiente căi și soluții în descoperirea rezervelor interne, introducerea procedeelor tehnice avansate.Referindu-se la posibilitățile de reducere a costului lucrărilor, vorbitorul a insistat asupra necesității utilizării raționale a- materialelor. Reducerea consumului de oțel constituie o sarcină permanentă a constructorilor. în a- ceastă direcție, betonul precom- primat prezintă deosebite avantaje.în desfășurarea lucrărilor de instalații — a spus NICOLAE CRIN- 
TEA, șef de echipă instalatori de la Trustul regional de construcții Suceava — am întîmpinat uneori greutăți din cauză că la lucrările de dulgherie și zidărie nu se respectau planurile de execuție sau nu se lăsau goluri de trecere a conductelor în pereți și planșee— fapt care determina efectuarea unor lucrări suplimentare ce influențau negativ oretul de cost si calitatea finisajelor. Pentru evitarea acestor situații s-a introdus pe cele mai multe șantiere predarea lucrărilor între echipe pe faze de execuție, mărindu-se astfel răspunderea fiecărei echipe pentru calitatea lucrărilor executate. Rezultatele bune obținute prin aplicarea acestei metode m-au determinat să propun generalizarea ei pe toate șantierele de construcții.Pe unele șantiere ale trustului nostru s-a introdus prefabricarea instalațiilor sanitare și de încălzire ; metoda ar putea fi extinsă și la executarea instalațiilor pentru rețelele termice și de alimentare cu apă. Pentru a stimula a- ceastă activitate, apreciez că ar fi necesar să se elaboreze norme republicane de plata muncii, separat pentru lucrările executate în atelier și pe șantier, deoarece normele actuale se defalcă prin apreciere, în mod diferit de la un șantier la altul.Ing. SAHNA LIVIANU, director general al întreprinderii de construcții și montaje siderurgice din Galați, a prezentat unele realizări obținute pe linia organizării generale a șantierului, a creșterii productivității muncii și a introducerii unor procedee de tehnică nouă la construcția Combinatului siderurgic „Gheorghe Gheorghiu-Dej“.Sarcina trasată de Congresul al IX-lea al P.C.R. privind creșterea cu 30 la sută a productivității muncii în anii cincinalului în activitatea de construcții-montaj, o considerăm minimală. Afirmăm a- ceasta bazați pe faptul că, pe de o parte, există încă multe rezerve nefolosite, iar pe de altă parte, promovarea progresului tehnic creează noi posibilități de creștere a productivității muncii.Pentru eliminarea deficiențelor care persistă în mecanizarea lucrărilor, pe lîngă măsurile luate la nivelul întreprinderii, vorbitorul a propus să se organizeze la nivel republican reparațiile capitale la utilajele grele de construc

ții, precum și fabricarea în cantități suficiente a pieselor de schimb, să se introducă în fabricație un tip de autovehicul special amenajat pentru transportul betonului. Vorbitorul s-a referit apoi la diferite procedee avansate de muncă.înfăptuirea sarcinilor ce revin constructorilor din Directivele celui de-al IX-lea Congres al partidului— a arătat DUMITRU MOSORA, ministrul industriei construcțiilor— reclamă îmbunătățirea activității în toate compartimentele — execuție, proiectare, cercetare — și la toate nivelele, începînd de la echipa de pe șantier’ și pînă la minister.Posibilitățile de ridicare pe trepte superioare a nivelului acestei activități sînt multiple. Rezerve însemnate pot și trebuie să fie puse în valoare prin îmbunătățirea soluțiilor din proiecte, promovarea pe scară mai largă a acelor soluții care întrunesc maximum de avantaje sub aspect economic, tehnic și funcțional și extinderea pe scară mai largă și în ritm mai viu a metodelor și tehnologiilor de execuție de mare eficiență. Organizarea științifică a șantierelor și a muncii pe șantiere, folosirea rațională a mijloacelor tehnice și materiale, întărirea disciplinei în muncă vor contribui, de asemenea, la îmbunătățirea substanțială a activității de construcții-montaj.Vorbitorul a arătat în continuare o serie de lipsuri din activitatea de construcții, insistînd asupra extinderii experienței pozitive, organizării de unități și subunități specializate pe genuri de lucrări, perfecționării cooperării între organizațiile de construcții și a muncii de proiectare.Este necesar să fie studiate și aplicate forme mai bune de planificare, finanțare și creditare, care să stimuleze extinderea procesului de prelucrare și asamblare a materialelor și elementelor de construcții și instalații în industrie, deoarece metodologia actuală determină rețineri din partea întreprinderilor producătoare de a executa asemenea operațiuni.Constructorii nu vor precupeți nici un efort pentru a ridica noile obiective ale cincinalului și o dată cu ele prestigiul constructorilor români. ■»Subliniind interesul cu care colectivul grupului de șantiere Timișoara al întreprinderii de construcții drumuri, poduri și lucrări speciale în transporturi urmărește a- plicarea în activitatea de zi cu zi a progresului tehnic, inginerul GH. 
DEHELEANU, directorul grupului, a arătat, pe baza experienței acumulate în ultimii ani, avantajele folosirii pe scară largă a elementelor prefabricate, a mecanizării complexe și a procedeelor moderne la controlul calității lucrărilor executate. La verificarea conținutului de bitum în mixturi asfaltice și a gradului de compactare a terasa- mentelor, de exemplu. 'S-au folosit cu bune rezultate aparate de control cu izotopi radioactivi. Pe a- ceastă linie s-au întîmpinat însă și o serie de greutăți, care au influențat negativ productivitatea muncii și prețul de cost. Una dintre principalele cauze care - au generat a- ceastă situație constă în lipsa unor utilaje adecvate : o gamă mai largă de dispozitive adaptabile la tractorul de fabricație românească, betoniere ușoare, de mică capacitate, acționate cu motor termic ș.a.în continuare, vorbitorul a propus organizarea în fiecare regiune a unor balastiere mecanizate, bine organizate, care să asigure principalilor consumatori livrarea agregatelor de bună calitate, în sorturile necesare.Inginerul CONSTANTIN BACA- 
NU, șeful șantierului Centralei e- lectrice de termoficare Oradea, s-a oprit asupra sarcinilor importante ce revin montorilor de agregate e- nergetice.Relevînd îmbunătățirea calității lucrărilor de montaj pe șantierele energetice, vorbitorul a arătat că în cadrul acestui gen de lucrări, o problemă deosebit de importantă o reprezintă lucrările de sudură. Deoarece în termoenergetica actuală se folosesc parametrii înalți și foarte înalți, lucrările de sudură sînt din ce în ce mai pretențioase, ele trebuie să se execute după tehnologii minuțios stabilite, de cadre foarte bine calificate și aplicîndu- se un control riguros științific.Acest lucru se poate realiza în cadrul unui laborator de sudură dotat cu aparatura necesară și deservit de ingineri și maiștri, care să urmărească pe de o parte pregătirea cadrelor, iar pe de altă parte, calitatea lucrărilor în toate fazele de execuție, folosindu-se defecto- scopia cu izotopi radioactivi, raze Roentgen, ultrasunete etc.Referindu-se la posibilitățile de reducere a ponderii construcțiilor în investițiile industriale, ing. 
MARCEL TIMUȘ, din Institutul de proiectări pentru instalații petroliere din Ploiești, a subliniat faptul că în industria de prelucrare a țițeiului, mai mult decît în alte industrii, instalațiile pot fi amplasate în aer liber. în scopul reducerii volumului de construcții metalice, care au o pondere mare în această ramură, prin proiectare s-a stabilit întrebuințarea unor utilaje drept suporturi pentru scări de acces și 

podețe. Ca rezultat, numai la ,o instalație de cocsare s-a redus cu circa 30 la sută consumul de oțel profilat.în continuare, vorbitorul a arătat că este necesar să se studieze și să se realizeze unele materiale an- tiacide de tipul gresiei și unele materiale plastice pentru căptușeli sub formă de plăci, chituri, vopsele etc.în cadrul vastului program de lucrări hidroameliorative — irigații, desecări, . îndiguiri — inițiat de partidul și guvernul nostru pentru valorificarea cît mai deplină a resurselor naturale și creșterea continuă a producției agricole — a spus ing. N. MANTZ, secretar general în Consiliul Superior al Agriculturii — s-au realizat o serie de obiective importante, iar rezultatele obținute pe terenurile ameliorate constituie o garanție pentru extinderea, pe scară și mai largă, a acestor lucrări.După ce a prezentat amploarea sarcinilor prevăzute în acest domeniu în actualul cincinal, vorbitorul și-a consacrat în continuare cuvîntul modalităților de rezolvare a problemelor speciale de proiectare și execuție. El a enumerat mijloacele care urmează a fi folosite și s-a referit apoi la o seamă de soluții tehnice perfecționate în proiectarea sistemelor de irigație și a celor de desecare.Volumul mare al lucrărilor ce trebuie realizat în perioada 1966— 1970 — a continuat vorbitorul — necesită dotarea unităților de construcții ale Consiliului Superior al Agriculturii cu mașini terasie- re și mijloace moderne de execuție cu caracteristici tehnice superioare, extinderea unor metode perfecționate în execuția lucrărilor hidrotehnice cu fundații grele și în terenuri refulante. în această privință, un sprijin larg vor trebui să-l dea ministerele producătoare de diverse materiale, instalații și mașini.Din însărcinarea celor 7 000 de constructori de pe șantierele celei mai mari hidrocentrale amenajate pe rîurile interioare ale țării noastre — a spus ing. NICOLAE PĂU- 
NESCU, directorul grupului de șantiere al hidrocentralei „Gheorghe Gheorghiu-Dej“ de pe Argeș — transmit recunoștința lor fierbinte conducerii partidului și statului și hotărîrea de a respecta termenul de punere în funcțiune a hidrocentralei.Este un merit al proiectanților români în domeniul hidroenergetic, de a fi sintetizat și aplicat în mod creator tot ceea ce s-â obținut mai bun pînă în prezent la nivelul mondial în această direcție. Concepția tehnică modernă adoptată la hidrocentrala de pe Argeș constă în trecerea de la schemele clasice de amenajare a rîurilor independente, la scheme complexe cu galerii pentru colectarea apeloi- din bazine a- diacente, baraje înalte și centrale electrice subterane. Barajul Vidra- ru reprezintă cea mai eficientă soluție de acumulare realizată pînă în prezent în țară. Amplasarea centralei în subteran, la 120 m sub nivelul rîului Argeș, asigură maximum de eficiență a debitelor de apă folosite și deplina securitate în execuție și exploatare. Concepția de proiectare adoptată — a arătat în continuare vorbitorul — a mobilizat constructorii ca la rîndul lor să stabilească și să aplice cele mai noi metode de execuție, care să asigure productivitate ridicată, o bună1 calitate a lucrărilor și eficiență economică sporită.în continuare vorbitorul a subliniat însemnătatea aprofundării studiilor și a organizării științifice a producției pe șantiere.Pe baza experienței acumulate — a spus el — consider necesar să fac cîteva propuneri: institutele de proiectări să acorde o mai mare a- tenție îmbunătățirii calității documentațiilor, care să permită constructorilor o organizare a muncii pe baze științifice ; elaborarea de norme de deviz pentru lucrările hidroenergetice, pe baza consumurilor specifice obținute la lucrările realizate pînă în prezent. Vorbitorul a propus, de asemenea, ca pentru creșterea ritmului de execuție și reducerea costului investițiilor, să se asigure asimilarea și producția de serie a unor utilaje de mare productivitate.în domeniul construcțiilor industriale — a subliniat tov. 
ADLER LADISLAU, vicepreședinte al C.S.C.A.S. — s-au realizat în decursul anilor precedenți numeroase lucrări de o deosebită însemnătate, la care s-au rezolvat în bune condiții problemele de bază tehnice și economice.în continuare, vorbitorul s-a oprit asupra unor deficiențe de natură economică, ilustrate în raportul consfătuirii.Proiectanții, constructorii și ar- hitecții, a subliniat el apoi, vor trebui să se concentreze asupra unor căi principale de reducere a ponderii construcțiilor în volumul total de investiții : amplasarea rațională a obiectivelor cu luarea în considerare a celor mai largi cooperări a surselor de energie și rețelelor, utilizarea largă a clădirilor industriale comasate, elastice în folosință și cu grad maxim de industrializare, stricta dimensionare a suprafețelor și volumelor productive și auxiliare prin eliminarea oricăror excese arhitecturale, lărgirea amplasării unor instalații și a depozitărilor în aer liber.

în încheiere, vorbitorul s-a referit la arhitectura construcțiilor industriale.Nu ne poate fi indiferent cu ce cheltuieli se realizează lucrările. Din experiența acumulată în perioada planului de 6 ani de către organele tehnice ale Băncii de Investiții — a spus MIHAI DI AMAN- 
D.OPOL, președintele Băncii de Investiții — rezultă că în activitatea constructorilor mai există încă rezerve și căi multiple, a căror valorificare ar permite ca în realizarea investițiilor să se lucreze mai bine, mai repede, mai ieftin.Pentru desfășurarea în mai bune condiții a activității de realizare a investițiilor, este necesar să se acorde o atenție sporită lărgirii și întăririi relațiilor economice, contractuale, de stimulare și de răspundere materială în acest domeniu de activitate. Contractul economic trebuie să se impună ca un instrument puternic de disciplinare a părților contractante în respectarea obligațiilor ce le revin. Este necesar să se înlăture ă- titudinea de tolerare reciprocă a lipsurilor care se constată în prezent.în continuare, vorbitorul s-a o- cupat de asigurarea la timp a documentației, coordonării activității de realizare a investițiilor în ■cadrul regiunilor, de simplificarea sistemului de finanțare. Banca de Investiții își propune să dea controlului un caracter preventiv mai pronunțat, în scopul identificării din timp a greutăților și a lipsurilor în activitatea factorilor ce concură la realizarea investițiilor și sesizării operative a organelor în măsură a le remedia.Caracteristic pentru activitatea desfășurată pe șantierul grupului I — Trustul regional construcții- Bacău — a spus maistrul ILIE RELEA — este faptul că se folosesc sisteme constructive ce permit un înalt grad de industrializare, în 1965 s-au executat aproape 75 la sută din totalul locuințelor în panouri mari prefabricate, iar restul prin metoda cofrajelor glisante. Organizarea superioară a muncii pe șantier, folosirea unor metode înaintate de lucru — au permis reducerea continuă a consumului de manoperă.Cu toate cele arătate, a spus în continuare vorbitorul, rezultatele obținute nu constituie încă o limită. Din calculele făcute rezultă că se pot ■ reduce pe șantier încă 150 ore/apartament, adică cu peste 10 la sută față de realizările anului trecut.în continuare, el a arătat că este necesar ca industria să ofere constructorilor materiale de construcții într-o gamă mai variată, mai eficiente și care să necesite un volum minim de finisaj pe șantier.în cuvîntul său, MIHAIL PE- 
NESCU, președintele Comitetului Uniunii sindicatelor din întreprinderile industriei materialelor de construcții și din întreprinderile de construcții, după ce a trecut în revistă succesele obținute de constructori în anii șesenalului, s-a oprit asupra contribuției de seamă pe care sindicatele au adus-o prin organizarea întrecerii socialiste pe baza Directivelor C.C. al P.C.R.Rezultatele obținute, a arătat în continuare vorbitorul, puteau fi mai rodnice, dacă pe toate șantierele de construcții s-ar fi acordat o atenție mai mare organizării judicioase, pe baze științifice, a producției și a muncii. Neajunsurile existente au determinat unele rămîneri în urmă, pentru a căror recuperare s-a recurs pe unele șantiere la folosirea unui număr mare de ore suplimentare.în continuare, vorbitorul s-a referit la unele probleme privind întrecerea socialistă pe șantiere, îmbunătățirea organizării producției și protecția muncii.Ing. LEON LEIBOVICI, director general al Trustului 5 Construc- ții-Brașov, s-a ocupat, în cuvîntul său, de modul de organizare a execuției lucrărilor de construcții. în șesenal trustul a realizat peste 300 000 mp de hale industriale, a- partamente cu o suprafață locuibilă de 200 000 mp clădiri social- culturale și altele ; productivitatea muncii a crescut cu 65 la sută. Pe șantierul „Steagul roșu" din Brașov, durata de execuție a unui bloc cu 40 de apartamente s-a redus, în medie, la 4,5 luni, consumul de manoperă a scăzut sub 1 500 ore/apartament, calitatea lucrărilor s-a îmbunătățit simțitor, realizîndu-se în același timp economii la prețul de cost.Pentru îmbunătățirea organizării executării lucrărilor pe ansamblul activității de execuție, vorbitorul a subliniat însemnătatea eliminării suprapunerii mai multor organizații de construcții cu profil similar pe același teritoriu. A- ceasta va permite o activitate continuă, o mai bună folosire a mijloacelor de producție, permanentizarea forțelor de muncă, crearea unor baze de producție puternice, eliminarea multor cheltuieli neeconomicoase.Pentru eliminarea discontinuităților, vorbitorul a propus 'fep toate lucrările să fie introduse în planul constructorului la începutul anului, iar majoritatea lor să în

ceapă în trimestrele II și III, cre- îndu-se astfel front de lucru pentru iarnă și asigurîndu-se continuitate în execuție.Ing. TIȚU DRĂGAN, șeful șantierului de montaj de la Termocentrala Luduș, s-a referit, îndeosebi, la măsurile organizatorice luate pentru scurtarea duratei^ de execuție a lucrărilor și îmbunătățirea calității montajelor — obiective de prim ordin ale activității constructorilor.în acest sens — a spus printre altele vorbitorul — conducerea șantierului s-a preocupat de adaptarea tehnologiei de montaj și a metodelor de lucru prevăzute în documentația tehnică de execuție, la condițiile existente pe șantier.La Termocentrala Luduș, s-a prevăzut instalarea mai multor grupuri electrogene. Folosirea cu succes a tehnologiei de execuție în lanț de către brigăzi specializate a permis reducerea decalajului dintre intrarea în funcțiune a grupurilor s-a redus la circa 6 luni, față de peste 1 an, cît a fost la centralele construite anterior.în încheiere, după ce a evidențiat experiența în ce privește verificarea utilajelor mecanice și electrice și a arătat unele lipsuri în activitatea șantierului, vorbitorul a solicitat un sprijin mai mare în asigurarea la timp a echipamentului prevăzut în proiecte, vorbitorul a exprimat hotărîrea fermă a colectivului pe care-1 reprezintă de a munci cu abnegație pentru dezvoltarea energeticii, pentru înflorirea patriei noastre socialiste.în acțiunea de industrializare socialistă și de ridicare economică a tuturor regiunilor țării — a spus arh. NICOLAE VERICEANU, de la D.S. A.P.C.-Iași — s-a dat o deosebită atenție industrializării orașului Iași. în sistematizarea zonei industriale s-a urmărit obținerea unei eficiențe economice maxime, atît în ce privește execuția, cît și în ce privește exploatarea tuturor investițiilor.Prin gruparea unităților pe ramuri industriale, s-a asigurat cooperarea tehnologică concretă, for- mîndu-se o serie de sectoare func- țional-tehnologice.Pe lîngă gruparea pe ramuri, s-a obținut și o economie importantă de teren. De asemenea, s-a urmărit cooperarea tuturor unităților în realizarea unor rețele de instalații complexe, executate coordonat cu rețelele de drumuri, în funcție de etapizarea intrării în funcțiune a capacităților de producție industrială. S-a realizat o rețea feroviară unică pentru întreaga zonă, cu racorduri care înlătură pierderile de teren în planul general al fiecărei întreprinderi și, în consecință, pe ansamblul zonei.Cercetarea științifică în construcții, creație a regimului nostru —■ a spus printre altele ing. DAN 
DUMITRESCU, membru în Biroul executiv al Consiliului Național al Cercetării Științifice — a fost orientată de la început către rezolvarea problemelor puse de practică, de necesitățile dezvoltării acestui sector.în desfășurarea muncii de cercetare au fost obținute rezultate remarcabile în domeniul mecanicii și încercării construcțiilor, al betonului armat și precomprimat, în elaborarea de noi tehnologii de execuție cu folosirea avansată a mecanizării. în asimilarea de noi materiale de construcții și instalații, de noi utilaje etc.Vorbitorul s-a referit în continuare la principalele lipsuri manifestate în cercetările în construcții: neglijarea cercetărilor în unele domenii cum sînt fundații în terenuri dificile, protecții anticorosive, construcțiile metalice, arhitectura și sistematizarea, precum și insuficienta dezvoltare a cercetărilor în instalații, finisaje, izolări, în organizarea, planificarea și economia construcțiilor.Vorbitorul s-a referit apoi la diferite măsuri în vederea îmbunătățirii activității de cercetare, precum și la necesitatea dezvoltării corespunzătoare a bazei materiale a cercetării, a calificării superioare a cadrelor și folosirii lor raționale, a unei mai bune informări cu privire la activitatea de cercetare și la rezultatele obținute.întreprinderea noastră — a sous în cuvîntul său inginerul DOMI- 
ȚIAN IONESCU, directorul Fabricii de obiecte sanitare din porțelan București — este în măsură să asigure șantierelor întregul volum de obiecte sanitare atît pentru 1966 cît și pentru următorii ani. Prin creșterea productivității muncii și investiții minime se va asigura realizarea anuală a unui volum de produse sanitare necesare pentru circa 200 000 apartamente, în prezent peste 67 la sută din volumul de produse realizate sînt de calitatea IReferindu-se la gama de sortimente necesare șantierelor, vorbitorul a subliniat faptul că, deși au fost definitivate din punct de vedere tehnologic peste 70 sortimente de articole sanitare, în ultimii doi ani nu s-au realizat din acestea decît 8.De asemenea, a arătat că sînt insuficient corelate producția și consumul, după care s-a ocupat de aprovizionarea ritmică a șantierelor, folosirea unei game mai largi de sortimente și culori de către proiectanți și arhitecți.

Ing. ALEXANDRU VASILIU, la Institutul de studii și proiect hidroenergetice, a prezentat un aspecte de muncă de pe șantie Sistemul hidroenergetic și de na gație Porțile de Fier, sublini: preocuparea proiectanților și c< structorilor pentru aplicarea teh cii moderne.Una din primele și în ace’ timp cele mai grele lucrări din i samblul Sistemului hidroenerg< Porțile de Fier — a spus vorbi rul — este devierea apelor Du: rii din zona amplasamentului ’ toarei centrale și ecluze de pe r Iul românesc. Această zonă tret protejată printr-un batardou circa 1 300 m lungime, executat plină albie a Dunării, pe un fi stîncos, într-un sector cu adînc și viteze mari ale curentului. C dițiile neobișnuit de grele au , pus adoptarea unor soluții c structive și a unor tehnologii execuție cu totul speciale. As1 circa 600 m din batardou au proiectați și în parte realizați celule de palplanse metalice, s< ție încă neaplicată în țară.Tmînd seama de complexit! și dificultatea unor lucrări, vo: torul a arătat că și în continv sînt prevăzute soluții construe care să permită realizarea t ritm intens de execuție. Plec de la ideea extinderii prefabr: rii, s-a prevăzut realizarea a mitor părți de obiecte ca eleme separate, executate în prealabi montate sau asamblate în cac obiectului respectiv. Această 1 todă conduce la reducerea s stanțială a duratei de exectConlucrarea strînsă pînă la < mai mici amănunte dintre pro! tant, constructor și furnizorii ins lațiilor, pe întreaga durată de p iectare si realizare a acestor ins lății și în timpul executării luc rii — a spus vorbitorul — rep zintă una dintre principalele i tode de lucru folosite cu bune zultate. Consider că această mc dă trebuie generalizată.După ce a scos în evidență f tul că în regiunea Brașov, a»! 1 îndeplinite în bune condiții „ai nile trasate de partid și guv sectorului de construcții, arh. D 
CRISTESCU. directorul tehnic D.S.A.P.C. Brașov, a sublii eficacitatea metodelor moderne , lucru, în primul rînd a celor i> ■ dustriale, care se folosesc la 98 . sută din volumul locuințelor ridicate în regiune și datorită cărora a fost redusă durata de execuție și s-a îmbunătățit calitatea lucrărilor.Atenția a fost îndreptată, de a- semenea, spre utilizarea materialelor plastice pentru finisaje și instalații și spre introducerea altora noi, care vor putea imprima arhitecturii din regiune un specific local, cum sînt produsele din ceramică smălțuită și piatră naturală. Vorbitorul a citat în continuare unele fapte și date care demonstrează că pe linia introducerii materialelor noi mai sînt încă destule rezerve insuficient folosite. Pentru viitor se impun soluții pentru realizarea de fațade adecvate condițiilor climaterice specifice regiunii Brașov, cu texturi, "rezistente și aspect plăcut și atrăgător, din piatră naturală, tencuieli îmbunătățite cu emulsii pe bază de poliacetat de vinii, betoane aparente, pelicule din mase plastice etc.Vorbitorul s-a ocupat pe larg de necesitatea studierii și experimentării unor noi soluții pentru finisarea pereților interiori, pentru executarea pardoselilor și a altor lucrări, în scopul îmbunătățirii confortului și asigurării unei eficiențe economice sporite.Abordînd problema cointeresării materiale, ca importantă pîrghie a creșterii producției, productivității muncii și îmbunătățirii calității, inginerul ION COTAIE, membru în Comitetul de Stat pentru problemele de muncă și salarii, a arătat că în perioada 1960—1965, ca urmare a măsurilor luate de partid și guvern, salariul mediu în ramura de construcții-montaj prezintă o creștere de peste 40 la sijtă.O dată cu perfecționarea or< nizării producției trebuie îmbu/- tățită și organizarea muncii, rol important în aceasta, în raț nala utilizare a timpului și for de muncă, precum și a utilaju îl are normarea tehnică a mumSalarizarea pe baza acordu global se aplică în prezent în pi porție relativ redusă, deși are eficiență economico-organizatori deosebită.Unităților de construcții-moni le revine sarcina, ca pe baza i zultatelor obținute din experime tarea aplicării acordului global unele unități, să treacă la exti derea acestei forme de organiza a muncii și de salarizare. Exti derea trebuie însoțită de o preg tire științifică a procesului producție, care să asigure o df fășurare corespunzătoare a mumConsiderăm, de asemenea, că prezent sînt create condițiile nec sare pentru extinderea pe sca largă a premierii pentru calitate toate categoriile de lucrări.Problemele legate de îmbunăt țirea diverselor forme de cointer sare ridicate cu ocazia dezbatei lor au fost reținute, urmînd ca 11 crătorii din C.S.M.S., împreună < > organele centrale, să studieze £ sibilitatea aplicării lor. v
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„MILUI IIULIUilUIVIb 
de schi ale României
au început
• Francezul Stamos 
a ciștigat slalomul uriaș
• Azi, ia Predeal, 
slalomul special

Brașov a început ieriLa Poiana
cea de-a 7-a ediție a concursului 
internațional de schi al României, 
la care participă sportivi din Bul
garia, Franța, R.D. Germană, Ita
lia, Noua Zeelandă și România.

întrecerile s-au deschis cu proba 
de slalom uriaș, desfășurată pe o 
pîrtie în lungime de 2 000 m cu 67 
porți. Pe primul loc s-a clasat 
schiorul francez Pierre Stamos cu 
timpul de 2'20"2/10, urmat de com- 
patrioții săi Leo Lacroix (2'20"4/10) 
și Michel Arpin (2'24"4/10). Concu- 
renții români Kurt Gohn și Cornel 
Tăbăraș au ocupat locurile 4 și 
respectiv 5.

Competiția continuă astăzi, la 
Predeal, cu proba de slalom spe
cial.

Mîine pe stadionul „Constructorul"

Finala „Cupei 
primăverii" la rugbi

Prima competiție rugbistică a 
anului („Cupa primăverii") se în
cheie mîine pe stadionul „Con
structorul" din Capitală. Fina
listele — echipele bucureștene 
Steaua și Gloria — își vor dis
puta trofeul la ora 10,30. înainte 
și după acest meci sînt progra
mate celelalte partide: ora 9 : 
Progresul-Dinamo ; ora 12 : Con- 
structorul-Farul Constanța; ora 13,30 : Grivița roșie-Știința Pe- 
troșeni.

Pe scurt de peste hotare r

•
MO
NUĂ TURNEUL IN AFRICA: Vi
neri, la Șfax, dinamoviștii au sus
ținut un meci în compania selec
ționatei Tunisiei. Jocul 
iat cu un rezultat de
1—1.

FOTBALIȘTII DE LA DINA- 
BUCUREȘTI IȘI CONTI-

s-a înche- 
egalitate :

• AUSTRIACUL 
DANZER ESTE NOUL 
MONDIAL DE PATINAJ ARTIS
TIC. Ieri, la Davos, el a totalizat 
2247 puncte, intrind în posesia me
daliei de aur. Pe locurile urmă
toare s-au clasat Wolfgang 
Schwartz (Austria) — cu 2190,3 
puncte și Gary Visconti (S.U.A.) 
— 2190,1 puncte.

EMMERIC 
CAMPION

• A TREIA ETAPĂ A CAM
PIONATULUI MONDIAL DE MO- 
TOCICLISM PE GHEAȚĂ s-a des
fășurat pe pista amenajată special 
în incinta stadionului Dinamo din 
Moscova. La întreceri au participat 
sportivi din Cehoslovacia, Finlan
da, R. D. Germană, Iugoslavia, 
Polonia, Suedia și U.R.S.S. Victo
ria a revenit motociclistului so
vietic G. Kadîrov. înaintea ultimei etape, primele trei locuri în 
clasamentul general erau ocupate 
în ordine de sportivii sovietici 
Kadîrov (24 puncte), Cerkanov (13 
puncte) și Samorodov (10 puncte).

• IERI, LA FOTBAL, BULGA
RIAN.A.U. 2—2 (2—1). Meciul s-a 
desfășurat la Cairo.

• FOSTUL 
PIC PARRY 
ciștigat proba 
tații din cadrul unui concurs de 
atletism desfășurat la Vancouver 
(Canada) cu rezultatul de 19,50 m.

CAMPION OLIM- 
O’BRIEN (S.U.A.) a 
de aruncare a greu-

în ziua de 25 februarie s-au desfășurat în Capitală lucrările unei consfătuiri pe țară, organizată de Ministerul Finanțelor, care a dezbătut probleme legate de întărirea disciplinei financiare și a controlului financiar în economie. La consfătuire au luat parte reprezentanți ai conducerii ministerelor economice și ai unor instituții centrale, vicepreședinți ai comitetelor executive ale sfaturilor populare regionale.Cuvîntul de deschidere a fost rostit de ministrul finanțelor Aurel Vijoli. Emil Hatos, secretar general în Ministerul Finanțelor, a prezentat un referat urmat de discuții. în încheierea consfătuirii a luat cuvîntul Ion Tulpan, adjunct al ministrului finanțelor.
CONDUCTĂ DE
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GAZ METAN

șt

Au fost terminate lucrările de 
ductei principale de gaz metan în lungime de 3,5 
nată alimentării combinatului siderurgic de la Galați.
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asamblare și instalare a con- 
km. desti-

„Mărțișorul melodiilor" este intitulat spectacolul organi-
zat de O.S.T.A. în Sala Palatului, luni, 28 februarie, ora 19,30. 
în program soliști de muzică cultă, ușoară și populară, ba
lerini, numere de acrobație și momente vesele. Vor evolua 
orchestrele: Petre Firulescu, Gabi Mezel, Horia Moculescu, 
Nicu Stănescu.

• La Tîrgu Jiu au început lucrările de construcție a celei 
mai mari fabrici de azbociment din țară.• Ieri, construcția „Magistralei albe" de alimentare cu apă dintre Izvarna și Craiova a ajuns Ia km 92, Au mai rămas de executat 23 km din construcția celei mai mari magistrale din țară de alimentare cu apă potabilă.

TEZAUR DE MONEDE ROMANEîn hotarul comunei Sălașuri, regiunea Mureș-Autonomă Maghiară, a fost descoperit un tezaur cuprinzînd 3 200 de monede de argint în greutate de aproape 11 kg. Monedele au bătute pe ele chipuri de împărați romani, scene înfățișînd luptele din timpul ocupării Daciei, momente din timpul construirii celebrului pod de peste Dunăre de la Turnu Severin și ridicarea monumentului de la Adamclisi.
• La Teatrul de stat din Galați a luat ființă un studio al 

tânărului actor.

IARNA LA MARE

Și iarna sanatoriul balnear din Mangalia este din plin so
licitat. în prezent se află aici peste 450 de persoane. De la în
ceputul sezonului rece, în acest sanatoriu au urmat tratamente 
peste 3 000 de oameni ai muncii din diferite regiuni ale țării.

• Mîine, pianista franceză Michele Boegner va fi solistă 
a concertului simfonic al Filarmonicii de stat „George 
Enescu“.

LOTO
La tragerea Loto din 25 februarie 1966 au fost extrase din urnă următoa

rele numere : 55 11 17 34 57 82 7 33 14 54. Premii suplimentare : 19 5 85.
Fond de premii : 1 014 926 lei.
Tragerea următoare, tragere specială, va avea loc vineri 4 martie a. c. 

la Ploiești.

(UM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea a fost călduroasă, cu cerul variabil, mai mult no- 

ros in nord-vestul țării, unde izolat a plouat. Temperatura la ora 14 
oscila între 4 grade la Joseni și 16 grade la Fetești. In București : Vre
mea a fost frumoasă și călduroasă, cu cerul variabil. Temperatura ma
ximă a atins 16 grade. Timpul probabil pentru zilele de 27, 28 februarie 
și 1 martie. In țară : Vreme călduroasă, mai ales la începutul interva
lului. Cerul va fi variabil. Innourări mai accentuate se vor produce in 
jumătatea de nord a țării, unde vor cădea ploi locale. In rest ploi izo
late. Vint potrivit, predominînd din vest. Minimele vor fi cuprinse între 
zero și 10 grade, iar maximele între 10 și 20 de grade. Ceață slabă. 
In București ; Vreme călduroasă, mai ales la începutul intervalului. Ce
rul va fi variabil. Temperatura în general staționară. Ceață slabă di
mineața.

Primăvara urcă în zarzări
(Urmare din pag. I)

și chiar tinerii in jurul virstei de 
douăzeci de ani, pricep foarte pu
țin din acea cumplită dramă a pă- 
mintului, trăită de părinții lor, și, 
pe măsură ce timpul trece, li se 
pare tot mai străină.

înnoirile fundamentale din lumea 
satului cer scriitorului contempo
ran care Încearcă să le transpună 
in literatură spirit de observație di
versificat, adincă putere de pătrun
dere. Dispariția temelor care alcă
tuiesc plasma operei lui Rebreanu 
sau Sadoveanu a marcat începutul 
unei revolujii holăriloare pentru 
istoria noastră; din momentul izbuc
nirii ei și pină astăzi, țăranul ro
mân s-a transformat structural, in 
psihologia lui s-au produs mutații 
structurale, umbrele îndoielii, teama 
și neîncrederea l-au părăsit pentru 
totdeauna și în locul acestora in 
sufletul lui au urcat bucuria, Înțe
legerea, dragostea și simțul dăruirii 
totale cauzei partidului comunist.

Zi de primăvară in satul meu, pus 
în miazănoaplea Bărăganului, sub 
vîntul ce curge de la Dunăre. Pri
vesc colina cu caiși, lingă care cio
banii numără mieii care lot întind 
botul să prindă firele de otavă, as
cult cintecul tractoarelor ieșite să 
are lingă riu și văd in zarea amin
tirii o altă zi de primăvară. E mult 
de-atunci, dar eu ii văd aievea pe 
tata care se- tocmește cu vecinul

pentru o căpifă de lin. Am 
primăvară, caii rod iestele 
nu-i hrănești cum trebuie, 
culca pe brazdă și pogoanele noas
tre vor rămine nesemănate, pentru 
că, intii de toate, lata e nevoit să 
are pogoanele luate în dijmă de la 
curte. Pe cer trec nori cenușii, va 
ploua și se va desiunda pămintul, 
și-n tot satul e o frămintare neagră: 
cutare nu are cal, ălalt nu are plug, 
mulji n-au pămînt și nu pot lua nici 
in parte, fiindcă nu au nici vite de 
muncă. Aerul pe uliii pare linced, 
otrăvit, palele de vint, cu miros de 
pelin, nu-1 înviorează. Dinspre riu 
trece prin dreptul por/ii noastre 
doamna notar, citind dintr-o carte 
cu coperfi lăcuite. „Asta o să-nebu- 
nească, spune o lemeie, are ochii ră
tăciți și citește ca o besmetică, Ehe, 
cartea te strică, te smintește". 
(Doamna notar avea să înnebuneas
că, intr-adevăr, dar cu totul din alte 
pricini).

Imaginile de demult se șterg, fug 
în negură Rămine colina de caiși și 
șirul de tractoare, inaintînd pe lingă 
plopii unde în nopțile de martie, co
coșii de lemn se string și zboară în 
stol, conduși de o rafă sălbatică. 
Azinoapte, inginerul agronom (fost 
profesor de mecanică la Brăila, care 
a cerut să lucreze la sal) a dat sem
nalul începerii campaniei de primă
vară ; președintele e acum in mu
chea malului de la riu și urmărește 
atent lucrul mecanizatorilor (opt

ieșit in 
dacă 

se vor

COTIDIAN

de

La liceul nr. 34 „C. A. Ro- 
setti" din Capitală se inmi- 
nează distincții pionierești

Foto : M. Cioc

marelui lac de acumulare al 
hidrocentralei „Gheorghe Gheorghiu-Dej“ de pe Argeș. în ve
derea popularii lacului cu pește, la păstrăvăriile din Cîndești 
și Voineșița au fost pregătiți un milion de puieți.

• în curînd începe umplerea

PATRU DECENII DE LA APARIȚIA

Se împlinesc 40 de ani de la apariția, în februarie 1926, a primului număr al revistei clujene „Korunk" („Epoca noastră"), publicație lunară social-politică, științifică și culturală. Ca și alte reviste din acea vreme, îndrumate sau influențate de Partidul Comunist Român, revista de limbă maghiară „Korunk" a jucat un rol important în promovarea ideologiei proletariatului, mili- tînd pentru răspindirea filozofiei marxiste, pentru tratarea științifică a celor mai diverse fenomene sociale și culturale, pentru întărirea prieteniei frățești dintre poporul romîn și naționalitățile conlocuitoare.După ce a fost suprimată de regimul horthyst în anul 1940, revista a reapărut în anul 1957 în noile condiții create de transformările revoluționare din țara noastră. Ea a continuat și îmbogățit tradițiile sale progresiste, adueîndu-și contribuția la dezvoltarea culturii noastre socialiste.Abordarea unor probleme importante ale vieții sociale, economice și spirituale a patriei noastre, înfățișarea marilor realizări obținute de poporul nostru în construirea socialismului și a luptei sale pentru traducerea în viață a hotărîrilor Congresului al IX-lea al P.C.R., publicarea

unor studii care îmbrățișează domenii variate ale științei, literaturii, artei, ca și a unor articole care oglindesc efortul constructiv al întregului popor — ilustrează aria largă de preocupări a revistei. Valorificarea tradițiilor literare prin traducerea și popularizarea în rîndurile cititorilor maghiari a operelor celor mai de seamă reprezentanți ai literaturii române, clasici și contemporani, și-a aflat de-a lungul anilor un loc important în paginile revistei. In numerele sale „Korunk" culturale mînd pe maghiari din țara noastră să oglindească în lucrările lor transformările revoluționare care au loc sub conducerea Partidului Comunist Român. In materialele sale revista militează pentru continua întărire a frăției dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare care alcătuiesc împreună marea socialiste.Cu prilejul decenii de la vistei „Korunk" să obțină noi succese în activitatea sa rodnică pusă în slujba înfloririi patriei noastre, dezvoltării culturii socialiste din țara noastră, cauzei socialismului și păcii.

dezbate problemele ale actualității, îndru- scriitorii și artiștii

familie a Românieiîmplinirii a patru apariție, urăm re-
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Ibăieți din sat), între canalele 

irigație de sub malul pe care e 
așezat salul, oamenii din brigada le
gumicolă Împrăștie mramjă pe locul 
unde vor planta fire de roșii tim
purii ; pescarii din brigada flotantă 
cătrănesc bărcile Îngrămădite în
tr-un fund de ulicioară ; copiii de ia 
grădiniță, in costume albastre, cintă 
cu glasuri ascuțite un cintec despre 
albine și livezi, iar l 
minului cultural (sofie de tehnician, 
mi se pare) privește nerăbdătoare 
in lungul uliței, 
apară mașina cu care trebuie să 
plece la raion, să ridice cărțile co
mandate cu o săptămină în urmă și 
să ridice rolele cu iilmid programat 
pentru serile următoare. |

In dreptul porții noastre se opreș- | te un om intre două vîrste :
— Eu l-am tăcut, spune el, ară- | 

tind spre cocoșul de lemn. (Apoi): I Cit rămii pe la noi? (Nu așteaptă 
răspunsul). Dacă stai pină duminică, ■ 
duminică dimineața te ducem noi la B 
gară cu mașina. Sintem vreo cinci
sprezece inși care avem copii la ■ 
liceu, la Brăila, și directorul școlii | 
ne-a chemat la o consfătuire cu pă
rinții. înțelegi, trebuie să fim acolo 
neapărat.

Și se depărtează pe uliță, cu veș
mintele mirosind a lemn și a ierburi 
fragede.

Iar in jur, pe hotare, primăvara 
arcă in zarzări.

in cintec despre I 
bibliotecara că- I

irivește nerăbdătoare ■ i, pe unde trebuie să | 
cu care trebuie sa ■

I
I

Ce îl frămîntă pe Gianni Agnelli ? 
I — se întrebau ziarele italiene și 
| străine. Reîntors dinlr-o călătorie în

treprinsă în Statele Unite, marele in- 
| dustriaș italian se arată tot mai ne

liniștit. Impresarii săi sînf văzuji zilnic 
la bursă, de unde cumpără la prefuri 
scăzute ac(iuni ale concernului Fiat. 
Pentru ce are nevoie Agnelli de noi 
aefiuni Fiat ?

Un timp, afacerea a rămas învăluită 
în mister. Recent, însă, o știre pro
venită din Torino a provocat „fiori", 
după cum scria un ziar, în rîndul fa
bricanților de automobile din Europa 
occidentală. în cursul vizitei în S.U.A., 
Agnelli s-a angajat să-i cedeze lui 
General Motors pachetul său de 30 
la sută din acțiunile Fiat. Dar, mo
nopolul american nu s-a mul|umit nu
mai cu atîf și a condiționai angajarea 
sa în această afacere pînă cînd va pu
tea dispune de 40 la sută din ac
țiunile firmei. De atunci, Agnelli vinde 
alte provincii ale imperiului său fi
nanciar cumpărînd aefiuni Fiat, pen
tru a putea satisface cererile lui 
neral Motors.

Afacerea nu se încheie însă 
Vittorio Valletta, cel mai mare 
fionar și președintele Fiat-ului, 
opune presiunilor lui General Motors, 
El dorește ca, împreună cu alte firme 
vesf-europene de automobile, să facă 
un front comun împotriva concuren
tei americane, Se subliniază că dacă 
ar ceda și trustul italian, al doilea 
în Europa occidentală după Volkswa
gen, monopolurile din S.U.A., care 
au acaparat pînă în prezent 35 la 
sută din industria vest-europeană de 
automobile, ar ajunge s-o controleze 
în proporfie de 50 la sută.

Companiile americane sînt angajate 
în aprige bătălii de concurentă și în 
alte sectoare „cheie" ale economiei 
(arilor Europei occidentale. Pe piața 
mașinilor electronice — controlată de 
pe acum în proporfie de 73 la sută 
de corporafia americană IMB, de 
pildă, se remarcă în ultima vreme 
ofensiva unui alt gigant american — 
General Electric Company. Prin inter
mediul filialelor sale franceze și ita
liene, acesta și-a creat mai întîi o 
punte în vederea cuceririi pieței 
R.F.G. ; apoi a început să aefioneze 
direct și pe această piața.

Trusturile americane au, de aseme
nea, o situație preponderentă în 
transportul, prelucrarea ș^comerful cu 
produse petroliere. Lor le revin trei 
sferturi din totalul cifrei de afaceri 
realizat în acest sector. Iar în ramura 
chimiei, firmele de peste ocean înca-

sează 58 la sută din valoarea vînză- 
rilor.

Deși în ultima vreme se constată 
o scădere a ponderii fărilor vest- 
europene în totalul investițiilor 
S.U.A. în străinătate, această regiune 
rămine cea mai preferată de mono
polurile americane. Revista „Business 
Week" arată că, înfr-o perioadă re
lativ scurtă, invesfifiile Wall-Sfreef- 
ului în Europa de vest au sporit de 
la 1,7 miliarde de dolari la 12 mi
liarde de dolari. Se spune că, între
bat ce îl determină să-și plaseze ca
pitalul în această regiune, un 
dustriaș american ar fi răspuns 
să ezite : „totul". într-adevăr, 
greu să dai o ordine în complexul 
de factori care au făcut din Europa 
occidentală unul dintre principalii 
poli de atraefie a firmelor de peste 
ocean. Care sînt însă acești factori ?

In (ările vesf-europene rata profi-

in- 
fără 
este

Ge-

aici, 
ac- 
se

(Urmare din pag. I)

țară au Ioc mari acțiuni

din

din Livorno 
într-o carte 

împletirea

centajul fiind unul din cele mai 
ridicate din Italia.

în urmă cu cîteva săptămîni 
portuarii au fost inițiatorii marii 
demonstrații cetățenești din oraș, 
împotriva agresiunii americane în 
Vietnam. Mii de cetățeni, tineri și 
vîrstnici, bărbați și iemei au stră
bătut străzile purtînd placarde și 
lozinci, prin care cereau retrage
rea trupelor americane din Viet
nam. Iar în aceste zile, cînd în în
treaga
pentru ajutorarea populației înfo
metate din India, muncitorii 
port au cedat salariul lor pe o oră.

Bruno Bernini, secretarul Fede
rației livorneze a P.C.I., referindu- 
se la situația economică, arăta că 
drept urmare a procesului de con
centrare monopolistă, o serie de 
întreprinderi mici au iost lichida
te, sute de muncitori de la „Mon- 
tecatini", iabrica de sticlă „Bal- 
zaretti" fiind concediați, iar cîteva 
mii lucrează doar 40 ore pe săptă- 
mînă, bineînțeles, cu reducerea 
corespunzătoare a salariilor.

Străbătînd străzile 
ai prilejul să vezi, ca 
cu paginile deschise, 
dintre trecut și prezent.

In peisajul tradițional din Livor
no s-au impus construcțiile de lo
cuințe și școli, așezăminte cultu
rale, spații verzi. Alături de por
ticurile de pe Via Grande, de ve
chiul castel Fortezza Nuova se văd 
blocurile moderne cu linia lor ele
gantă, magazinele cu iirmele lu
minoase care prin jocul lor de cu
lori dau un farmec aparte orașu
lui. Una dintre străzile cele mai 
căutate de locuitori, mai ales în 
ceasurile de odihnă, este Viale Ita
lia ce se întinde ca o panglică 
de-a lungul țărmului mării. Stră
juită de palmieri, ea îți dă prilejul 
să admiri pe o mare distanță 
marea. Din loc în loc se întind ta
rabele vînzătorilor de scoici și 
iructe de mare, căutate cu deose
bire de oamenii nevoiași.

Pentru vizitatorul orașului un 
punct de atracție îl constituie și 
Piazza Micheli, unde se ailă mo
numentul numit „Quatro mori". Sta
tuia ducelui Ferdinand I este în
conjurată de 4 mauri înlănțuiți. 
Monumentul a fost ridicat în amin
tirea victoriei repurtate de Ferdi
nand de Medicis Împotriva mauri
lor. El e o adevărată emblemă a 
orașului Livorno și o găsești repro
dusă nu numai pe bijuteriile de 
aur dar și în bronz sau ghips.

De îndată ce ai părăsit 
elegant din vecinătatea 
„Fabricotti" peisajul se 
subit. Case mici cu ziduri 
de carii, străzi înguste pe
greu circulă o mașină. Aci locu
iesc muncitori din port și de la 
iabricile din oraș. Am vizitat unul 
din cartierele muncitorești, alcătuit 
din îngrămădiri de case igrasioa
se, ce-ți înfățișează o imagine de
zolantă. Intru la întîmplare într-o 
casă. Direct din stradă. Ziua in 
amiaza mare arde lampa. Feres
trele îmi reamintesc de clădirile 
austere din satele siciliene. Șase 
persoane locuiesc înghesuite în- 
tr-o singură încăpere. „Bărbatul 
meu lucrează la șantierul naval. 
Visul iamiliei mele, spune Lisana 
Alasia, este
casă omenească. Dar știu că este 
un vis...'. Mi-am amintit de discu
ția cu primarul orașului care spu
nea că, din cauza diminuării fon
durilor bugetare, o serie de acțiuni 
cu caracter social, mai ales în do
meniul construcțiilor de locuințe, 
nu vor putea fi realizate.

Afară e cald, frumos. Mașinile 
circulă cu viteză. Pe 
ziduri, un afiș colorat 
țenii să petreacă o 
neuitat la carnavalul
cel mai luxos restaurant. Din larg 
se aude, ca o chemare a mării, 
vuietul de sirenă al unui vapor, 
în port, sutele de catarge se pro
filează pe cer, ca niște semne de 
exclamare. Cheiurile sînt pustii, 
brațele macaralelor stau încreme
nite. E încă „sciopero"...

cartierul 
parcului 
schimbă 
mîncate 
care cu

să ne mutăm într-o

unul dintre 
invită cetă- 
noapte de 
găzduit de

TELEGRAME EXTERNE

Se dezvolta economia

ULAN-BATOR 25 (Agerpres). — Volumul pi’oducției industriale a Republicii Populare Mongole a sporit în 1965 de 1,6 ori față de 1960, din care volumul producției grupei A de 1,5 \ ori, iar cel al grupei B de 1,7 ori. In cursul cincinalului, creșterea anuală a producției industriale a fost de 10,3 la sută.In anii celui de-al treilea cincinal, capacitățile energetice ale țării au sporit de 2,4 ori. Au fost puse în funcțiune centralele electrice de
Nu este lipsit de importanță nici 

faptul că monedele țărilor vest-euro- 
pene au un curs mai scăzut în raport 
cu dolarul, iar din punctul de ve
dere al omului de afaceri, care își 
investește capitalul, întreprinderile 
din Europa occidentală costă mai 
ieftin. „Experți financiari americani, 
subliniază revista „Der Spiegel", re
cunosc că în S.U.A. puterea de cum
părare a dolarului nu mai este decît 
de 2,6 mărci (față de cursul oficial 
de 4 mărci un dolar — n.r.). Deci, 
atunci cînd un întreprinzător ameri
can cumpără o fabrică în Germania 
occidentală pentru 12 milioane de 
mărci, întreprinderea îl costă, în rea
litate, numai 7,8 milioane de mărci". 
Toate acestea favorizează obținerea 
de către monopolurile americane a 
unor profituri uriașe, evaluate la cir
ca 2,5 miliarde de dolari pe an.

Pînă nu de mult, cercurile de afa-

unui 
mai mic 
al unui

econo-

tului este cu 3—5 la sută mai ridi
cată decît în S.U.A, Aceasta datorită, 
în primul rind, costului relativ scăzut 
al mîinii de lucru ; salariul 
muncitor vesf-european este 
cu 15—35 la sulă decît cel 
muncitor american.

După crearea Comunității
mice europene (C.E.E.), monopolurile 
americane au urmărit să evite barie
rele vamale cu care se înconjoară 
„cei șase". Este vorba de a intra în 
spatele „inamicului" și de a lupta pe 
propriul său teren. Lucru paradoxal, 
reușita acestei manevre a fost ușu
rată chiar de legile și regulamentele 
în vigoare ale membrilor C.E.E., care 
acordă tuturor firmelor străine, ce se 
stabilesc pe teritoriul lor, aceleași 
drepturi ca și întreprinderilor nafio- 
nale. în felul acesta, mărfurile pro
duse de firmele americane instalate 
în Piafa comună sînf scutite de taxe 
vamale.

ceri și politice din țările vesf-euro
pene nu numai că nu au împiedicat 
afluxul de capital american, dimpo
trivă, l-au considerat o condiție pen
tru înviorarea economiei. Totodată, 
se conta pe faptul că firmele din 
S.U.A. vor introduce o tehnică nouă 
în filialele lor europene și astfel vor 
contribui la sporirea ritmului de dez
voltare a economiei. Dar sporirea 
impetuoasă a investițiilor particulare 
ale S.U.A. în Europa occidentală — 
în condițiile în care guvernele aces
tor țări nu au dreptul de control a- 
supra lor — a afectat independenta 
economică a statelor vesf-europene. 
Mai multe ramuri ale economiei au 
căzut sub controlul monopolurilor a- 
mericane. Accentuarea penetrației ca
pitalului american îngrijorează fot 
mai mult cercuri de afaceri, persona
lități politice și chiar unele guverne 
din Europa occidentală.

Presa abundă de materiale reflec-

la Baian-Uleghei și Tolgotin, precum și termocentrala de la Dar- han. O atenție deosebită a fost acordată valorificării bogățiilor naturale ale țării și prelucrării produselor agricole. Astfel, volumul producției industriei alimentare s-a mărit de 1,9 ori. In anul 1964, productivitatea muncii în industrie a fost cu 19 la sută' mai mare decît în 1960. In aceeași perioadă, salariul mediu lunar a crescut cu 26 la sută.
tind îngrijorarea oamenilor de afaceri 
vest-europeni, care își văd tot mai 
mult lezate interesele prin pătrunde
rea capitalului american în economie» 
țărilor lor. Fran(a se numără printre^ 
(ările care se ridică deschis pentru li
mitarea accesului capitalului american. 
Generalul de Gaulle a criticat evolu
ția investițiilor american?, vorbind 
despre „un gen de expropriere" de 
care sînt amenințate întreprinderile 
franceze. Președintele preconizează 
măsuri menite să pună capăt „scoate
rii la licitafie" a economiei franceze. 
„Dacă de Gaulle a declarat război 
investițiilor americane, sublinia ziarul 
„Le Monde", el dorește ca Fran)a să 
fie independentă fa|ă de S.U.A.'. 
„Oare nu ne vindem libertatea capi
talului din S.U.A. î" — se întreba zia
rul englez „The Financial Times". Iar 
profesorul vesf-german Arndt este de 
părere că : „Dacă se va lăsa și mai 
mult frîu liber abuzului puterii eco
nomice în R.F.G. și în celelalte (ări 
vest-europene, într-un viilor apropiat 
economia nu va mai fi decît un a- 
pendice al S.U.A.',

Resentimentul crescînd al vest-euro- 
penilor împotriva „colonizării" între
prinse de corporațiile din S.U.A. — 
după cum scrie revista „U. S. News 
and World Report" — a determinat 
monopolurile din Europa occidentală 
să pornească la contraofensivă în do
meniul concentrării capitalului, pentru 
a face fa|ă giganticelor monopoluri 
americane, Incepînd din toamna anu
lui trecut, „procesul fuzionării socie
tăților’ se intensifică în Franfa. Au 
fost create primele grupuri franceze 
în industria siderurgică și în aceea a 
mașinilor de uz casnic. Pentru anul 
acesta, se mai așteaptă fuzionarea 
celor doi „mari* din industria fibre
lor artificiale, Pricel și Textil.

Tn Italia, după fuzionarea firmelor 
din industria chimică Monfecafini- 
Edison, se vorbește de o opera|ie 
similară între S.N.I.A. — Viscosa ; în 
R.F.G., două mari șantiere navale din 
Hamburg, Howaldt și Slulcken-Sohn, 
au hotărî! să se unească. Recent 
concernele vest-germane producătoa
re de ofel, Hoesch și Horder Hutfen 
Union, au fuzionat cu trustul olandez 
Hoogovens.

Ofensiva și contraofensiva mono
polurilor pe pia(a vest-europeană o- 
glindesc adîncirea contradicțiilor 
intermonopoliste, tendinfa expansio
nistă a capitalului american și riposta 

capitalul vest-european în 
apărării propriilor sale in-

dală de 
vederea 
terese.
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SAIGON 25 (Agerpres).— Unități ale forțelor, patriotice au întreprins joi un puternic atac împotriva trupelor americano-saigoneze și australiene în apropiere de localitatea Țan Binh, situată la nord de Saigon. Atacul patrio'ților a fost sprijinit de un puternic foc de arme și de elemente de artilerie. în ajuto-. ( *HANOI 25 (Agerpres).— Potrivit agenției de presă Eliberarea, Comitetul Central al Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud a hotărît crearea de brigăzi formate din tineri voluntari. Potrivit agenției, aceste brigăzi vor. sprijini unitățile combatante ale Frontului Național de Eliberare în vederea desfășurării războiului de rezistență împotriva agresorilor a- mericani și pentru salvarea-națională a țării.
NEW YORK 25 (Agerpres). — Co

respondentul din Saigon al ziarului 
„New York Times" scrie că in 1965 
din unitățile armatei terestre, avia
ției și flotei sud-vietnameze au de
zertat 47 000 de soldați. Alțl 17000 
de soldați au dezertat din așa-numi- 
tele „forțe regionale", precum și 
49 000 dintre persoanele Înrolate tn 
forțele polițienești. Astfel, In cursul 
anului trecut a dezertat fiecare al 
cincilea militar al regimului sud- 
vletnamez.

precum și

WASHINGTON 25 (Agerpres). — Camera Reprezentanților a Congresului S.U.A. ă aprobat joi proiectul de lege prin care președintele Johnson a cerut un credit suplimentar de 415 milioane dolari cu titlu de „ajutor pentru străinătate". Cea mai mare parte a acestei sume, care va- fi folosită în anul financiar în curs,; este' destinată a- coperirii • •cheltuielilor americane în Vietnamul de sud, iar restul este destinat cheltuielilor americane în Laos, Tailanda și Republica Dominicană.
★OTTAWA 25 (Agerpres).— Ministrul afacerilor externe al Canadei, Paul Martin, a declarat că guvernul său nu va permite organizarea unor unități de voluntari care să plece să lupte în Vietnam.
★HANOI 25 (Agerpres). — După cum transmite agenția V.N.A., Ia 24 februarie formații de avioane americane au violat spațiul aerian

Acțiunile revendicative
5

de Tan Binh
rul trupelor americano-saigoneze, încercuite de patrioți, a fost adusă aviația. După trei ore de. lupte,'pa- trioții'. s-au repliat. Agenția Associated Press menționează că acesta a fost unul din cele mai puternice atacuri la care .au avut de făcut .față în ultimul timp trupele americane și guvernamentale.

★al R. D., Vietnam, au bombardat și mitraliat populația și obiectivele economice din provinciile Thanh Hoa, Nghe An și din insula Hon Me. în regiunea Almeria (Spania) continuă cercetările pentru găsirea bombei atomice pierdute de un avion 
american

Evoluția Schimb de note

evenimentelor
din Ghana

ACCRA 25 (Agerpres). — In timpul nopții de joi spre vineri, comunicațiile cu Accra au rămas în continuare întrerupte. Joi seara, postul de radio Ghana, captat la Cotonou, a anunțat că generalul Ankrah, noul comandant șef al forțelor armate ghaneze, a fost numit președintele „Consiliului Național de Eliberare", care îndeplinește a- cum funcțiile guvernului. Din acest consiliu mai fac parte Halley, șeful poliției, în funcția de vicepreședinte, și colonelul Kotoka, care a jucat un rol important în lovitura de stat. A fost creat, de asemenea, un Consiliu economic alcătuit din șapte membri.Referindu-se la evoluția situației din capitala ghaneză, corespondentul M.T.I. relatează că joi la prînz pe șoseaua principală a orașului a fort reluată circulația normală. Incidentele de joi dimineața s-au soldat cu 30 de morți și numeroși răniți. La spitalul militar din Accra se află mulți soldați răniți. în fața clădirii prezidențiale cîteva mașini au fost incendiate, iar un tanc distrus.

.»>

Agenția France vineri că Consiliul berare din Ghana nou apel personalului din unitățile de securitate de pe lîngă președinția republicii să predea armele deoarece unii membri ai a- cestui serviciu sînt încă în libertate și dețin arme. Potrivit informațiilor obținute prin intermediul posturilor de radio africane, traficul aerian la aeroportul din Accra nu a fost reluat, iar legăturile telefonice între capitala Ghanei Londra și Lagos continuă să fie întrerupte.
★PEKIN 25 (Agerpres). — Agențiile de presă anunță că Ambasada ghaneză din avut loc o conferință de cadrul căreia ziariștilorprezentat textul unei declarații a președintelui Kwame Nkrumah, care, după cum se știe, se află în- tr-o vizită în capitala R. P. Chineze. în declarație se arată că Kwame Nkrumah în calitate de „șef constituțional al Republicii Ghana și comandant suprem al forțelor ei armate cere poporului ghanez să rămînă calm, dar ferm și să reziste". Corespondenții de presă au fost informați că misiunea lui Kwame Nkrumah — care efectuează o călătorie într-o serie de țări din Asia — va continua, că președintele este la curent cu situația din țară și „se va înapoia în curînd în Ghana".

Presse relata național de eli- a adresat un

vineri la Pekin a presă în le-a fost

DEPINDE DE INTERPRETARE...
WASHINGTON 25 (Agerpres).— Purtătorul de cuvînt al Departamentului de Stat al S.U.A., Robert McCloskey, referindu-se la o .serie de cereri de „clarificare" și ila „anumite interpretări eronate ale (clauzelor Tratatului Organizației Atlanticului de Nord", a făcut o serie de precizări privind viitorul acestui bloc militar. Printre altele, el a ținut să precizeze că Organizația Tratatului Atlanticului de Nord nu expiră în 1969. Reafir- mînd în felul acesta dorința S.U.A. de a menține sistemul Alianței atlantice, el a subliniat că,

potrivit art. 13 al tratatului, orice țară care dorește să se retragă din alianță va trebui să anunțe aceasta cu un an înainte de data expirării. în caz contrar, țara respectivă va continua să rămînă inclusă în sistemul angajamentelor asumate în N.A.T.O. îp unele comentarii se apreciază că declarațiile lui McCloskey constituie un răspuns la poziția generalului de Gaulle, care în ultima sa conferință de presă a reafirmat intenția Franței de a se degaja de N.A.T.O. și de a proceda la modificările de rigoare ale tratatului.

intre guvernele 
Greciei și TurcieiATENA 25 (Agerpres). — Guvernul grec a remis joi însărcinatului cu afaceri al Turciei la Atena răspunsul la nota guvernului turc din 5 februarie, în legătură cu problema cipriotă și relațiile greco-turce. Textele celor două note nu au fost dezvăluite, dar surse guvernamentale informează că, în răspunsul său, guvernul grec a declinat o serie de . acuzații conținute în nota turcă. Aceste surse au anunțat joi că guvernul grec se pronunță în favoarea reluării convorbirilor bilaterale cu Turcia, pentru a găsi o modalitate de soluționare a proble- mei cipriote. Se afirmă că oferta greacă ar fi constituit obiectul dezbaterilor la întrunirea de miercuri a cabinetului turc și a Consiliului național al securității.

PARIS 25 (Agerpres). — Acțiunile revendicative începute joi în Franța au căpătat o amploare mai mare vineri. Au declarat grevă salariații poștali din Paris, Toulon, Marsilia, Tours și din alte orașe, unde activitatea poștei a fost întreruptă. O participare activă la mișcarea de protest se semnalează în rîndul muncitorilor din industria metalurgică din Paris și al sa- lariaților de la căile ferate.Trei din cele mai mari confederații sindicale franceze, C.G.T., Confederația Franceză Democratică

a Muncii (C.F.D.M.) și „Force Ouvriăre" au dat publicității o declarație prin care cheamă oamenii muncii să întărească unitatea în lupta pentru satisfacerea revendicărilor — mărirea salariilor, reducerea săptămînii de lucru, încetarea concedierilor. în centrul Parisului, în fața Ministerului Finanțelor a avut loc o demonstrație a muncitorilor și funcționarilor. Mitinguri și demonstrații au avut loc în orașele Le Havre, Rouen, Elbeuf și în alte orașe din Franța.

să fie confuză
SIRIA:

DAMASC 25 (Agerpres). — A- gențiile de presă anunță că frontierele Siriei' continuă să rămînă închise, cu toate că aerodromurile și porturile au fost deschise. Comunicațiile rutiere cu Libanul și Iordania nu au fost reluate, iar cele telefonice și telegrafice cu exteriorul și chiar cele interne continuă să fie întrerupte. Postul de radio Damasc, a reluat vineri dimineață comunicate transmise . anterior și

apeluri prin care funcționarii sînt chemați să-și reia activitățile. S-a anunțat că pînă la noi ordine cetățenii pot să circule pe străzi intre orele 7,00 și 18,00, ora locală. Totodată, agenția France Presse, reluînd postul de radio Bagdad și agenția M.E.N., transmite că vineri dimineață la Damasc au fost auzite din nou focuri de armă. Agenția M.E.N. relatează că „situația continuă să fie confuză".

la bursa din New YorkNEW YORK 25 (Agerpres). — Bursa din New York a intrat joi în cea de-a 8-a zi de declin accentuat al cursului acțiunilor. Pierderile înregistrate joi au fost mult mai mari decît în zilele precedente și afectează în special acțiunile firmelor industriale.Pierderile cele mai pronunțate le-au înregistrat acțiunile industriei aerospațiale. Scăderi au marcat și acțiunile industriei chimice, petroliere, de automobile. Dintr-un total de 1 395 de”T'alori, numai 257 au rămas neschimbate.

B MOSCOVA. După cum anunță agenția TASS satelitul artificial .„Cosmos- 
110”, lansat în Uniunea Sovietică Ia 22 februarie, își continuă zborul in 

jurul Pămîntului. Aparatura instalată la bordul satelitului funcționează normal. 
Programul de cercetări biologice se efectuează cu succes. Starea clinilor Vete- 
rok și Ugoliok, care se află la bordul satelitului, este pe deplin satisfăcătoare.

88S BUDAPESTA. In ultimii cinci ani, scrie ziarul „Nepszabadsag", co- mertul Ungariei cu țările vest-europene a cunoscut o mare dezvoltare. Importul din aceste țări a crescut cu 63 la sută, iar exportul în țările Europei occidentale — cu 79 la sută fată de anul 1960, înregistrîn- du-se un spor mediu anual de 15 la sută.
SJ1 FRAGA. La invitația Prezidiului Academiei Cehoslovace de Științe, " miercuri seara a sosit la Praga o delegație a Academiei Republicii Socialiste România, condusă de. acad. Ștefan Coriolan Drăgulescu. Delegația va face o vizită de o săptămină în Cehoslovacia, timp In care va discuta planul de colaborare științifică pe anii 1966—1967 între academiile de științe ale Republicii Socialiste România și Republicii Socialiste Cehoslovace.
M| MADRID. La tribunalul militar din Valencia a început un nou 

proces intentat de autoritățile franchiste unui număr de 24 de 
muncitori spanioli acuzați de a fi desfășurat „propagandă ilegală" și 
de a fi „atentat, la securitatea statului". In prima zi a procesului pro
curorul a cerut condamnări la 41 ani, închisoare și respectiv 31 de 
ani și o amendă de 575 000 pesetas pentru muncitorii T. P. Sancez și 
M. A. Sancez.

B WASHINGTON. între Statele Unite șl Marea Britanle a intervenit un acord 
potrivit căruia S.U.A. vor achiziționa echipament militar britanic tn va

loare de circa 300 milioane dolari. Agenția Associated Press relatează că ofi
cialități americane au confirmat joi că cele 300 de milioane 
Marea Britanle le va primi pentru 
pentru achiziționarea unor avioane

Bulgaria in ajunul

alegerilor

In munții Guaiemalei acționează puternice unități de partizani. Foto
grafia înfățișează o patrulă a partizanilor guatemalezi in misiune in 

pădurile lanțului muntos Minas

11?
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In aceste zile, bulevardele și străzile Sofiei, ca și ale celorlalte orașe ale Bulgariei, împodobite cu drapele, diagrame și . panouri au căpătat un aspect festiv. In întreaga tară domnește o atmosferă însuflețită, generată de pregătirile alegerilor care se vor desfășura la 27 februarie. La cele peste 8 000 de centre de votare se vor prezenta circa 5 milioane de cetățeni pentru a-și alege reprezentanții în Adunarea Populară și în organele locale ale puterii de stat și a-i desemna pe judecătorii și asesorii populari.Campania ' electorală se desfășoară de a- proape două luni. In acest timp au fost desemnați 416 candidați pentru Adunarea Populară, peste 4 500 pentru sfaturile regionale, aproape pentru șenești Printre numără partid, fruntași în industrie și agricultură, oameni de cultură, artă și știință.

47 000 sfaturile oră- și comunale, candidați se activiști de

dolari pe care 
echipamentul militar vindut vor fi ioiosite 
„F-lll” din S.U.A.

„Steaua fără nume
pe o scenă vieneza

| Criza latentă ce dăinuia de mal 
' mult timp în Uganda — situată în 
| regiunea marilor lacuri africane 

și supranumită „țara papirusu- 
■ lui*— a luat o întorsătură neaș- 
I teptată. Primul ministru, Milton 

Obote, a anunțat că a preluat 
' întreaga putere în țară și a sus- 
I pendat temporar constituția. în

tr-o declarație dată publicității
1 la Kampala, capitala- țării, Obo- 
| te a arătat că a fost .ne

voit să ia această măsură „în 
interesul stabilității naționale, al 

I securității țării și păcii publice*, 
aceasta fiind o „dorință a po- 

' porului pentru pace, ordine șt 
| prosperitate*. Vorbind despre 

cauzele care 1-ău determinat să 
1 suspende constituția Obote a 
I arătat, potrivit agenției France 

Presse, că în Uganda a avut loc
I o tentativă de lovitură de stat, 
i Inalți funcționari guvernamentali, 

a declarat primul ministru, ur
mărind să-și satisfacă interesele 
lor egoiște și indiyidualiste, au 
solicitat ajutor străin pentru a 
răsturna guvernul.

De la proclamarea independen
ței, Uganda este teatrul unor fră- 
mîntări în surdină, născute din 
situația internă specifică acestei 
țări. Nicăieri în lume nu a existat 
un alt stal în care președintele 
republicii să fie în același timp 
rege. Țara este împărțită în patru 
regate : Buganda, Toro, Bunioro 
și Ancola. Regele Bugandei, 
Mutesa al II-lea, a fost ales în a- 
celași timp președinte al republi
cii. Căutînd să-și extindă influen
ța și pe teritoriile celorlalte re
gate, oarecum autonome, forțele 
regaliste au creat un partid ce 
poartă numele de Kabaka Yekka, 
ceea ce în traducere ar însem
na aproximativ „regele veșnic*.

Dată fiind popularitatea de 
care se bucură în țară partidul 
Congresul poporului ugandez, al 
cărui președinte este Milton 
Obote, partidul regalist nu a în
trunit, în alegerile care au dus la 
constituirea parlamentului, decît 
un foarte mic număr de voturi. 
Partidul minoiităr Kabaka Yekka 
s-a opus de la început transfor
mărilor proiectate de către pri
mul ministru, adică acelui com
plex de măsuri menite să ducă la 
crearea unui stat centralizat și 
modern, la înlăturarea disensiu
nilor tribale menținute cu iscu
sință de colonialiști timp de de
cenii. Linia principală a politicii 
partidului regalist a fost definită 
ca urmărind „conservarea perso
nalității bugandeze*. Cu alte cu
vinte, este vorba de încercarea de 
a perpetua privilegiile aristo
cratice în regatul Buganda, cel 
mai bogat și cel mai populat din 
cele patru regate. Or, cuce- 
rindu-și independența, poporul 
ugandez a năzuit și năzuiește la 
lichidarea acestor privilegii, la 
o politică de natură să stimuleze 
făurirea unității naționale și pro
gresul întregii țări. Opoziția față 
de aceste năzuințe ale maselor 
largi a dus la izolarea partidului 
regalist. Cu atît mai mult și-au 
intensificat reqaliștii atacurile îm
potriva unor lideri ai Congresului 
poporului ugandez, mai ales îm
potriva primului ministru, adîn- 
cind și mai mult disensiunile din
tre ei și guvern

Măsurile luate de primul mi
nistru Obote sînt sprijinfte de că
tre armată. Ultimele telegrame 
de presă anunță că .înUganda 
domnește calmul ; se apreciază 
că „momentul critic* a fost depă
șit.

I 
I 
i 
i 
!

pentru mișcarea noas
tră teatrală. Profeso
rul Horst Coblenzer, 
care a participat în 
iunie 1962 la festivi
tățile Caragiale, mi-a 
adresat invitația de 
a colabora la semina
rul Reinhardt. In 
timpul celor aproape 
două luni, de cînd mă 
aflu la Viena, am a- 
vut bucuria să con
stat că teatrul româ
nesc este destul de 
bine cunoscut nu nu
mai de profesorii se
minarului, ci de un 
cerc mai larg. Tea
trele vieneze sînt in
formate despre miș
carea teatrală din 
România, iar diferi
te edituri, manifestă 
interes pentru difu
zarea pieselor româ
nești. Bunăoară, două 
piese ale dramatur
giei noastre sînt în 
curs de traducere".

Spectacolul pregă
tit de elevii semina
rului Reinhardt va fi 
reluat, spre sfîrșitul 
lunii martie, pe sce
na teatrului din pa
latul Schonbrunn u- 
nul din cele mai 
vechi teatre ale Vie- 
nei.

și jocul lor a fost ur
mărit cu plăcere și 
răsplătit cu aplauze. 
Miroiu nu este, desi
gur, de '■ talia celui 
Creat de Beligan, 
dar protagoniștii-e- 
levi s-au străduit să-i 
dea viață, ca și celor
lalte personaje ale lui 
Sebastian, și să con
vingă că, sînt dotați 
țu'caliiăți actoricești 

. promițătoare.
„Perspectiva de a 

mă prezenta în fața

Apelul subliniază totodată succesele do- bîndite în dezvoltarea agriculturii, ca și' în toate domeniile ■ construcției socialiste, în ridicarea nivelului de trai al po-
Intîlnirile ților cu care au preajma au constituit un prilej de trecere în revistă a realizărilor obținute de oamenii muncii bulgari în'anii, pu- . porului, terii populare și mai ales în perioada celor patru ani care au tre- mitingul electoral de cut .de la' alegerile . la , Sofia, tovarășul , anterioare. Apelul Todor Jivkov, . prim- " .................................... secretar al C.C. alP.C. Bulgar, președintele Consiliului , de Miniștri al. R. P. Bulgaria, 'an'alizînd pe larg realizările obținute, a relevat totodată sarcinile actuale și de perspectivă ale economiei naționale.Manifestîndu-și ho- tărîrea de a vota pentru candidații Frontului Patriei, oamenii muncii din R. P. Bulgaria își exprimă în același timp voința de a traduce în viață măsurile trasate de partid și guvern pentru dezvoltarea continuă a economiei naționale, pentru noi victorii în construcția socialistă.

candida- cetătenii, avut loc în alegerilor,

Consiliului national al Frontului Patriei . a-
SOFIA

dresat poporului'bulgar înaintea . alegerilor, referindu-se la aceste realizări, arată între altele că în prezent se produce în numai 7 zile tot atîta energie electrică cît s-a produs în întreg anul 1939, că în cadrul ultimului cincinal s-a creat o bază solidă a metalurgiei, care acum produce de 3 ori mai multe metale feroase decît în 1961, că producția industriei chimice a sporit în aceeași perioadă de 2,2 ori . etc.

In cadrul cuvîntării : rostite de curînd . la

C. LINTE

„Steaua fără nume" 
a trecut vineri pri
mul examen al sce
nei la „Max Rein
hardt Seminar". Re- 

. numita școală dra
matică vieneză se. 
bucură de faima de 
a fi ■ dat . scenei -o 
mare parte din cei 
mai buni actori de 
limbă, germanii., Eve-, 
nimentul . artistic . eră.. 
anunțat încă dinain
te de premieră de 
două afișe câre in
serau cu litere mari, 
la intrarea în semi
nar, titlul piesei ro
mânești..în traducere 
germană: „Sțern
ohne Name", Spec
tacolul .înfățișează 
nu numai piesa 
lui Mihail. Sebaștiați, ci și eforturile maes
trului Sică Alexari- 
drescu, în regia că
ruia o entuziastă e- 
chipă de elevi ai se
minarului Reinhardt 
a pregătit punerea în 
scenă. Viitorii actori, 
cuceriți de farmecul 
și conținutul piesei, 
s-au prezentat încă 
de la primele repeti
ții cu replicile învă
țate, astfel că sufle- 
rul a fost de prisos.

Tinerii interpreți 
au reușit să capteze 
atenția spectatorilor

VIENA

unui grup de tineri — 
ne-a mărturisit după 
spectacol maestrul ci și eforturile .maes- . Sică, Âlexandrescu — 

neH^lea Ajutat 
de conducerea semi
narului, am ajuns 
însă repede la un 
bun climat de lucru. 
Tinerii' elevi ai școlii 
au reale calități, sînt 
însuflețiți de o mare 
pasiune pentru ■ 
seria actoricească 
foarte sensibili 
sensurile adînci ale 
piesei lui Sebastian. 

Spectacolul cu 
„Steaua fără nume" 
concretizează intere
sul manifestat aici Petre STĂNCESCU

me- 
; și 

la
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