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X'oitec, Maxim Berghianu, Petre 
Blajovici, Florian Dănălache, Mi
hai Dalea, Manea Mănescu și Va- 
sile Patilineț.

Consfătuirea pe țară a lucrătorilor 
din construcții si-a încheiat lucrările

Consfătuirea pe țară a lucrăto
rilor din construcții, convocată de 
Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român și Consiliul de 
Miniștri, și-a continuat sîmbătă 
lucrările.

Au participat tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Ion 
Gheorghe Maurer, Alexandru 
Bîrlădeanu, Emil Bodnar aș. Ale
xandru Drăghici, Paul Niculescu- 
Mizil, Leontin Sălăjan, Ștefan

CUVlNTAREA TOVARĂȘOLUI NICOLAE CEAUȘESCU,
SECRETAR GENERAL AL C. C. AL P. C. R„

LA CONSFĂTUIREA PE ȚARĂ A LUCRĂTORILOR DIN CONSTRUCȚII
Dragi tovarăși,Consfătuirea pe țară a lucrătorilor din construcții a avut menirea să facă bilanțul activității desfășurate în anii șesenalului în domeniul construcțiilor industriale, agricole și social-culturale și, totodată. să permită un larg schimb de păreri asupra căilor privind îmbunătățirea continuă a organizării producției și a muncii, ridicarea nivelului tehnic și economic al activității de construcții. Se poate spune că, datorită competenței și spiritului de răspundere manifestate în dezbateri, scopul pe care ni l-am propus a fost atins. Această consfătuire capătă o importanță deosebită în activitatea și viața sutelor de mii de constructori din țara noastră, ea va constitui un puternic imbold în munca lor închinată construcției socialiste. (A- 

plauze puternice).Dezbaterile acestei consfătuiri, cit și ale consfătuirilor care au a- vut loc pe șantiere și la regiuni, au prilejuit o analiză amplă a muncii organelor și organizațiilor care lucrează în construcții, un rodnic schimb de experiență între proiectanți și. constructori. Parti- cipanții la discuții au exprimat totodată o serie de critici îndreptățite, au relevat lipsurile care mai dăinuie în acest sector, făcînd în același timp propuneri valoroase a căror aplicare va determina îmbunătățirea continuă a activității
CONSTRUCȚIILE-PARTE COMPONENTĂ
ESENȚIALĂ A OPEREI DE EDIFICARE 

A SOCIALISMULUI
Tovarăși,In perioada șesenalului — etapă importantă în înaintarea țării noastre pe drumul socialismului — poporul român a obținut, sub conducerea partidului, realizări de însemnătate istorică. In acești ani economia naționalăta' cunoscut un nou și puternic aviflt, producția industrială a înregistrat progrese remarcabile, atît de ordin cantitativ cit și calitativ, s-a ridicat nivelul de trai al; poporului, întreaga viață economică, socială și spirituală a României a cunoscut o continuă înflorire.O contribuție deosebit de importantă la marile succese dobîndite în dezvoltarea multilaterală a patriei, la înfăptuirea programului partidului de industrializare socialistă, de dezvoltare a agriculturii, de îmbunătățire a condițiilor de viață ale poporului au adus-o oamenii muncii care lucrează în construcții. Activitatea de construcții reprezintă o parte componentă esențială a operei de edificare a socialismului în țara noastră — vastă operă constructivă, creatoare.După cum se știe, în anii planului șesenal, frontul de construcții a avut o amploare deosebită, volumul lucrărilor efectuate fiind în 1965 de peste 2,2 ori mai mare ca în 1959, depășindu-se astfel sarcinile stabilite în Directivele Congresului al VIII-lea al partidului.în această perioadă au fost ridicate și date în exploatare pe întreg cuprinsul țării peste 500 de întreprinderi industriale și secții noi, numeroase construcții în gospodăriile agricole de stat, în cooperativele agricole de producție și în stațiunile de mașini și tractoare, șosele și căi ferate.In acești ani au fost clădite la orașe, din fondurile statului, a- proape 270 000 de locuințe. în sate s-au construit circa 500 000 de locuințe, iar în întreaga țară s-au ridicat 26 000 săli de clasă, 1 570 cămine culturale și alte construcții social-culturale.Uzinele și combinatele moderne, orașele și cartierele noi, așezămin- tele sociale și de cultură au înnoit fața țării, au îmbogățit peisajul ei social-economic — umplînd de bucurie și mîndrie inimile oamenilor muncii, atrăgînd din partea vizitatorilor străini cuvinte de admirație și de apreciere la adresa măiestriei constructorilor noștri, a hărniciei și forței creatoare a poporului român. (Vii aplauze).Pentru asigurarea condițiilor necesare înfăptuirii acestui vast program de construcții, pentru înzestrarea tehnică și perfecționarea proceselor de producție în industria construcțiilor, statul a alocat în perioada ultimilor șase ani fonduri de peste 2,8 ori mai mari decît în cei 

6 ani anteriori. Aceasta a determinat creșterea gradului de mecanizare a lucrărilor, extinderea procesului de industrializare a construcțiilor. S-a dublat producția materialelor de construcții și s-a lărgit gama lor, s-au folosit mai 

de proiectare și construcții din țara noastră. Caracteristica generală a lucrărilor consfătuirii a constituit-o preocuparea partici- panților de a contribui la soluționarea problemelor complexe pe care le ridică îndeplinirea planului de investiții, la perfecționarea continuă a activității de construcție, corespunzător sarcinilor mari trasate de Congresul al IX-lea al partidului nostru.Larga dezbatere în legătură cu activitatea de construcții, organizată de Comitetul Central al partidului, acum la începutul noului plan cincinal, în întreaga țară, se înscrie în practica curentă a partidului nostru de a se sfătui a- supra problemelor conducerii economiei și culturii cu masele largi ale poporului, de a elabora măsurile pentru perfecționarea continuă a diferitelor domenii ale construcției socialismului, pe baza consultării activiștilor de partid și de stat, a specialiștilor, a tuturor oamenilor muncii. Participarea maselor la rezolvarea treburilor obștești, a problemelor de conducere a țării — caracteristică importantă a democrației noastre socialiste — întărește continuu unitatea de nezdruncinat a întregului popor în jurul partidului, constituie garanția forței orînduirii noastre, a tuturor succeselor poporului român. (Aplauze înde
lungi).

bine resursele naturale existente în toate regiunile țării.Au fost obținute realizări de seamă în ridicarea calității muncii de concepție și proiectare, în execuția și finisarea lucrărilor de construcție.Pentru realizarea acestor mari sarcini, lucrătorii din construcții au depus o activitate intensă, de multe ori cu adevărat eroică, sporindu-și de la o lucrare la alta priceperea și îndemînarea, acumulînd tot mai multă experiență, îmbunătățind continuu calitatea muncii lor. Lucrătorii din organizațiile de proiectare și construcții și-au dovedit capacitatea de a rezolva cu succes multiplele probleme legate de construirea unor obiective mari, de înaltă tehnicitate, realizate pentru prima dată în țara noastră.Comitetul Central al partidului, guvernul țării dau o înaltă apreciere activității desfășurate de oamenii muncii din construcții — detașament important al clasei noastre muncitoare, al poporului român — contribuției lor la măreața operă de desăvîrșire a construcției socialiste. (Aplauze puternice). Permiteți-mi ca, în numele conducerii de partid și de stat, să vă felicit din toată inima pe dumneavoastră, și prin dumneavoastră, pe toți muncitorii, tehnicienii, inginerii și arhitecții, pe toți lucrătorii care lucrează în construcții, pentru succesele dobîndite în a- cest important sector al economiei naționale. (Aplauze vii, îndelun
gate).

Tovarăși,Subliniind înfăptuirile oamenilor muncii din construcții nu putem totuși trece cu vederea și neajunsurile care există incă în acest domeniu ; analiza lor ne permite să tragem concluzii în vederea lichidării acestora, îmbunătățirii continue a activității de construcții din țara noastră.Așa cum pe drept cuvînt au subliniat numeroși vorbitori, în realizarea planului de investiții, în proiectarea și execuția unor obiective industriale, agricole și social- culturale, continuă să se mai manifeste încă o serie de lipsuri. Problemele eficienței economice, ale prețului de cost nu constituie în suficientă măsură o preocupare centrală a proiectanților și constructorilor, ceea ce are drept rezultat adoptarea de soluții tehni- co-economice costisitoare. Datorită deficiențelor în proiectare și construcții, unele lucrări se prelungesc în mod nejustificat, întîrziin- du-se intrarea în producție a capacităților respective.Una din lipsurile importante este ponderea ridicată pe care o ocupă construcțiile în cadrul investițiilor industriale din țara noastră. Deși pe plan mondial există tendința de scădere a acestei ponderi, ea a marcat la noi în anii 1961—1965 o creștere de la 45 la sută la 47 la sută. La aceasta au contribuit în bună măsură supradimensionarea suprafețelor construite față de cerințele procesu

lui tehnologic al unor întreprinderi noi, construirea de spații noi chiar în condițiile în care erau rezerve însemnate de folosire a utilajelor și suprafețelor productive existente.Exagerări în dimensionarea construcțiilor s-au manifestat și în agricultură, îndeosebi în gospodăriile agricole de stat, la construirea complexelor pentru creșterea animalelor.Tendințele de gigantism care și-au făcut loc la o serie de ministere, organizații economice, de proiectare și construcții au ridicat în mod nejustificat valoarea construcțiilor, . diminuînd eficacitatea economică a investițiilor.Dispersarea prea mare a clădirilor, atelierelor și secțiilor unor întreprinderi industriale și agricole a dus la irosirea terenului, la scoaterea din circuitul agricol a unor suprafețe mai mari decît ar fi fost necesar, la lungirea fluxurilor de fabricație, avînd influențe negative asupra costului producției.în amplasarea unor obiective industriale nu s-a ținut seama în suficientă măsură de structura și rezistența solului, de apropierea de rețelele de transport și posibilitatea alimentării cit mai economice cu energie electrică și cu apă, nu s-a acordat toată atenția construirii și folosirii în comun a rețelei de utilități.Deficiențe mai persistă încă în domeniul construcției de locuințe. Extinderea limitelor orașelor, în condițiile în care unele suprafețe însemnate din cadrul lor nu sînt folosite complet, duce la proasta gospodărire a fondului funciar, la sporirea cheltuielilor pentru lucrări edilitare și extinderea rețelei de transport. în ansamblurile de locuințe densitatea spațiilor locuibile este scăzută, fiind cuprinsă între 2 000—2 800 m p la hectar, în timp 
ce în țări ca Suedia, Franța, Iugoslavia ea se ridică la 4 000—4 500 m p.In cadrul dezbaterilor, ca și cu alte prilejuri, s-a criticat cu ascuțime fenomenul de monotonie arhitecturală ce dăinuie în construcția de locuințe. Se manifestă de mai multă vreme lipsă de varietate în ce privește înălțimea clădirilor,

RIDICAREA EFICIENTEI ECONOMICE
A INVESTIȚIILOR - SARCINĂ CENTRALĂ 

ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR
Tovarăși,întregul popor român a pășit cu avînt la înfăptuirea programului de dezvoltare multilaterală a țării, de înflorire a societății noastre socialiste, adoptat de Congresul al IX-lea al partidului. Direcția principală a eforturilor este dezvoltarea bazei tehnico-materiale a socialismului, creșterea puterii economice a patriei și ridicarea nivelului de trai al-poporului.în acest scop, în perioada 1966- 1970 se vor realiza din fondurile statului investiții în valoare de 250—260 miliarde lei, de 1,5 ori mai mult decît în cei cinci ani anteriori. Aceasta deschide în domeniul construcțiilor o vastă perspectivă de activitate creatoare. Se prevede intrarea în funcțiune a 750 de obiective industriale — centrale electrice, întreprinderi metalurgice, chimice, constructoare de mașini, exploatări miniere, fabrici producătoare de bunuri de consum. însemnate fonduri se alocă pentru întărirea bazei tehnico- materiale a agriculturii, pentru executarea lucrărilor de hidroameliorații, îndeosebi de irigații.O amploare deosebită va lua în perioada cincinalului construcția de locuințe ; peste un milion de persoane se vor muta în această perioadă în apartamente clădite din fondurile statului, în afara celor care își vor construi locuințe, la orașe și sate, din fonduri proprii. Se vor ridica noi școli, teatre, cinematografe, cluburi, case de cultură, spitale, se va extinde și moderniza rețeaua de magazine, unități de alimentație publică și alte întreprinderi de deservire.Constructorilor și proiectanților le revine sarcina de cinste de a pune în valoare cu rezultate economice maxime marile fonduri de investiții alocate de stat în acest cincinal, de a concretiza importantul efort material pe care îl face poporul nostru, în lucrări trainice, de înaltă calitate, care să sporească bogăția patriei, apropiindu-ne de țările avansate ale lumii.Partidul și guvernul consideră că ridicarea eficienței economice a investițiilor trebuie să constituie preocuparea centrală a tuturor ministerelor, celorlalte organe centrale, întreprinderilor, organizațiilor 

tratarea fațadelor, materialele folosite, modul de așezare a blocurilor, ceea ce a dus la- șablonizarea în special a marilor ansambluri. Construirea după principii nedife- rențiate, ignorarea specificului local au făcut ca anumite elemente de arhitectură să se extindă în toată țara, să fie aplicate mecanic, fără a se ține seama de varietatea formelor de relief și a tradițiilor arhitecturale ale diferitelor regiuni.Una din cauzele care determină întîrzierea și scumpirea construcțiilor este alcătuirea documentației în mod insuficient fundamentat din punct de vedere tehnico-economic, întîrzierea predării acesteia sau predarea ei incompletă, fragmentară, ceea ce duce la numeroase modificări de soluții constructive și arhitecturale în timpul execuției, la depășirea valorii lucrării și nerealizarea altor indicatori aprobați inițial.Se întîrzie de asemenea în mod nejustificat avizarea proiectelor și începerea finanțării lucrărilor pe șantiere. Pe drept cuvînt, mulți vorbitori au adus critici Comitetului de Stat pentru Construcții, Arhitectură și Sistematizare și altor organe de stat care nu au controlat și îndrumat în mod eficient activitatea de construcții, nu au chibzuit totdeauna temeinic asupra economicității obiectivelor și asupra soluțiilor adoptate. Se exercită un control insuficient asupra utilizării fondurilor alocate, respectării termenelor de execuție a lucrărilor de construcții-montaj și realizării parametrilor proiectați.Sarcinile mari care stau în fața constructorilor noștri în anii care vin cer luarea unor măsuri hotărî- te pentru lichidarea lipsurilor constatate, respectarea întregului ansamblu de criterii care să permită realizarea unor construcții la nivelul epocii noastre socialiste. Ceea ce construim azi este destinat să dăinuiască, să folosească și generațiilor viitoare, societății de mîine — societatea comunistă — cu înaltele ei cerințe și exigențe. Fără îndoială că constructorii noștri se vor dovedi la înălțimea acestei sarcini nobile. (Vii aplauze).

de proiectare și de construcții, a tuturor muncitorilor, tehnicienilor, arhitecților și inginerilor care lucrează în acest domeniu. Marea răspundere pentru cheltuirea unei părți importante a venitului național destinată dezvoltării continue a economiei, progresului și propășirii patriei impune beneficiarilor, proiectanților, constructorilor să chib- zuiască profund la întocmirea fiecărui proiect, la executarea fiecărei construcții, astfel ca orice ban investit și material consumat, orice lucrare executată să-și atingă scopul, să răspundă unor necesități reale, să contribuie la creșterea a- vuțifei naționale a poporului.Un factor esențial în asigurarea unei eficiențe economice maxime a investițiilor este scurtarea continuă a duratei de construcție, punerea rapidă în funcțiune, cu întregul randament și la toți indicatorii proiectați, a obiectivelor industriale și agricole, predarea în folosință la termen a locuințelor și a celorlalte clădiri de utilitate social-culturală.în acest scop este necesar să se abordeze în fiecare etapă numai obiectivele pentru care sînt asigurate proiecte și documentații complete, mijloace materiale și forțe de muncă, ceea ce va permite terminarea lucrărilor începute în- tr-un timp minirn. Practica arată că este bine să ne concentrăm eforturile numai asupra acelor lucrări pe care putem să le cuprindem din punct de vedere organizatoric, să nu risipim forțele pe un front prea larg deoarece aceasta duce la lungirea duratei de executare a lucrărilor, la întîrzierea intrării în producție a capacităților construite, la imobilizarea mijloacelor materiale și bănești și la scăderea eficienței economice.O condiție primordială a bunei desfășurări a muncii din construcții o constituie stabilirea judicioasă și la timp a amplasării obiectivelor, întocmirea din vreme a studiilor tehnico-economice și a proiectelor. Măsura luată de către partid ca încă în cursul acestui an să se definitiveze amplasamentele tuturor obiectivelor industriale, a- gricole și social-culturale ce se vor construi în perioada cincinalului, pe regiuni, raioane și localități, permite proiectanților și constructorilor să întocmească din vreme 

și în mod temeinic studiile tehnico-economice și proiectele, să asigure din timp documentația necesară pentru deschiderea șantierelor. Studiile tehnico-economice și proiectele trebuie să asigure găsirea soluțiilor economice și funcționale cele mai eficiente, reducerea ponderii construcțiilor în valoarea investițiilor în favoarea dotării cu mașini și utilaje moderne, dimensionarea judicioasă a construcțiilor astfel incit spațiul acestora să răspundă strict nevoilor tehnice de funcționare. Este necesar să se țină seama în mai mare măsură de a- propierea construcțiilor industriale față de căile de transport și sursele de materii prime, energie electrică și apă, de posibilitatea comasării halelor și secțiilor și a reducerii distanțelor între construcții. Amplasarea rațională a întreprinderilor industriale și folosirea în comun de către mai mulți beneficiari a surselor de apă, energie și a lucrărilor edilitare creează posibilități de economisire a fondurilor de investiții și de creștere a rentabilității unităților construite.La lucrările importante, proiectele supuse spre aprobare trebuie să ofere mai multe variante pentru a se da posibilitatea comparării soluțiilor propuse și alegerii celei mai eficiente, mai convenabile. Va trebui ca în viitor să se extindă organizarea de concursuri pentru proiectarea unor lucrări de mare amploare, inclusiv a unor ansambluri de locuințe și cartiere, concursuri la care'să participe institute și proiectanți din întreaga țară. Aceasta este o condiție a promovării noului în arhitectură și în construcții, a afirmării ideilor și soluțiilor celor mai avansate, a stimulării inițiativei creatoare a proiectanților și arhitecților.Ținînd seama de volumul mare al activității de construcție, se impune perfecționarea organizării muncii institutelor de proiectare, sporirea numărului de proiectanți, repartizîndu-se pentru elaborarea studiilor și proiectelor un număr mai mare de ingineri dintre cei ocupați în prezent în munci administrative . Proiectanții trebuie să considere o obligație principală predarea documentațiilor complete, pentru fiecare obiectiv, cu cîteva luni înainte de începerea construcției, astfel ca organizațiile de execuție să-și poată întocmi pe această bază programul de activitate a șantierului și graficele de realizare a lucrărilor.Pentru a introduce pe scară largă metoda variantelor optime în activitatea de proiectare și a elabora cu operativitate documentația construcțiilor economice și social- culturale, care cere un volum mare de muncă, este necesar să se ia măsuri de extindere a mecanizării și automatizării calculului de proiectare cu ajutorul mașinilor electrice și electronice.Considerăm juste criticile făcute în consfătuire actualului sistem de cointeresare materială din construcții. Organele centrale vor trebui să studieze propunerile făcute și să aducă îmbunătățirile necesare cointeresării proiectanților și constructorilor, în vederea realizării unor construcții cît mai economice și mai ieftine, la un nivel calitativ tot mai ridicat. Sistemul de cointeresare trebuie să fie legat de îndeplinirea tuturor parametrilor, a indicilor tehnico-economici proiectați.Paralel cu scurtarea timpului pentru întocmirea studiilor tehnico-economice și proiectelor, sînt necesare reducerea duratei și simplificarea procedurii de avizare a proiectelor, precum și perfecționarea metodologiei de finanțare a investițiilor. Organele centrale de a- vizare, în special Comitetul de Stat pentru Construcții, Arhitectură și Sistematizare trebuie să asigure respectarea normelor și criteriilor generale de proiectare și construcție, lăsînd în același timp mai multă autonomie și inițiativă organelor de proiectare și organizațiilor de construcții.în vederea folosirii cît mai raționale a suprafețelor destinate construcțiilor. Comitetul de Stat pentru Construcții, Arhitectură și Sistematizare va trebui să îmbunătățească normele privind utilizarea spațiului de producție și de locuit, densitatea spațiului construit pe hectar, ridicarea gradului de confort al locuințelor, să elaboreze norme diferențiate pe zone ale țării, care să țină seama de factorii economici, geografici, etnografici și seismici.Pe bună dreptate, mai mulți vorbitori au arătat că este timpul să se treacă fără întîrziere la acțiuni concrete care să ducă la lărgirea varietății arhitecturale, în special în construcțiile de locuințe. Diversitatea ansamblurilor, a clădirilor și chiar a elementelor de detaliu se va realiza cu succes numai prin îmbinarea a tot ceea ce este mai înaintat și prețios în arhitectura 

mondială, cu specificul local, cu tradițiile și valorile artei naționale românești. Avem convingerea că arhitecții și constructorii noștri, care și-au dovedit capacitatea și talentul, își vor afirma mai din plin spiritul de inițiativă și fantezia creatoare, pentru a dezvolta și îmbogăți continuu arhitectura României socialiste, cu amprenta sa originală, proprie epocii pe care o trăim. (Aplauze puternice).Sarcini de mare răspundere revin oamenilor de știință din domeniul construcțiilor, care trebuie să acorde o mai mare atenție cercetărilor legate de problemele de rezistențe, fundații și instalații, precum și problemelor arhitecturii și sistematizării.In realizarea planului de investiții în cele mai bune condiții, un rol hotărîtor au buna organizare a muncii pe șantiere, mecanizarea procesului de producție, industrializarea construcțiilor care să ducă la creșterea productivității muncii, scăderea prețului de cost, îmbunătățirea calității, creșterea e- ficienței economice a investițiilor.Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, Ministerul Industriei Construcțiilor au datoria să asigure lărgirea și diversificarea parcului de mașini necesare ridicării gradului de industrializare a muncii pe șantiere, modernizarea acestuia și asigurarea pieselor de schimb necesare. Totodată, trebuie
RĂSPUNDEREA ORGANELOR CENTRALE 

Șl LOCALE PENTRU ÎNDEPLINIREA 
PROGRAMULUI DE INVESTIȚIIîndeplinirea sarcinilor mari trasate de partid în domeniul construcțiilor cere perfecționarea activității organelor centrale și locale care poartă răspunderea principală în acest domeniu.Comitetul de Stat pentru Construcții, Arhitectură și Sistematizare, ca organ al Consiliului de Miniștri care răspunde de aplicarea politicii partidului și guvernului în construcții în toate sectoarele economiei naționale, trebuie să exercite un control sistematic, eficient asupra tuturor organelor și organizațiilor de proiectare și construcție. Comitetul de Stat pentru Construcții, Arhitectură^ și Sistematizare trebuie să desfășoare o temeinică activitate de perspectivă, să acorde mai multă atenție elaborării principiilor fundamentale ale sistematizării orașelor și satelor patriei noastre.Comitetul de Stat al Planificării, ministerele și celelalte instituții centrale, sfaturile populare regionale trebuie să exercite un control exigent și neîntrerupt în tot timpul desfășurării lucrărilor de construcții, veghind cu fermitate la îndeplinirea tuturor condițiilor proiectate, luînd atitudine combativă față de orice încălcare a normelor tehnice și de calitate. Nu trebuie să uităm nici o clipă că beneficiarul tuturor construcțiilor este poporul, adevăratul stăpîn al.bunurilor materiale și spirituale care se creează în țara noastră. In fața acestui beneficiar trebuie să răspundă toți cei care sînt chemați să contribuie la traducerea în viață a planurilor de construcție elaborate de partidul nostru. (A- 

plauze).O mare răspundere revine celor cărora le sînt încredințate spre folosință obiectivele de producție și social-culturale. Conducerile întreprinderilor, sfaturile populare, toți cetățenii au datoria de a se îngriji de buna folosire și întreținerea exemplară a fabricilor și uzinelor, a construcțiilor agricole, a școlilor și căminelor culturale, a locuințelor și altor clădiri sociale.In îmbunătățirea activității de construcții sarcini deosebite revin organelor și organizațiilor de partid. Comitetele regionale, orășenești și raionale de partid au datoria să analizeze periodic activitatea organizațiilor de partid din institutele de proiectare, de pe șantiere, să le dea un sprijin calificat și susținut în rezolvarea problemelor de bază ale muncii lor. în perfecționarea stilului lor de lucru. Ele sînt chemate să exercite un control permanent, să analizeze operativ, cu toți factorii răspunzători, realizarea planului de investiții pe toate fazele — de la elaborarea documentației tehnico-economice pînă la intrarea în funcțiune a noilor obiective — luînd măsurile organizatorice și politice necesare.întreaga activitate politică a organizațiilor de partid de pe șantiere trebuie să fie îndreptată spre unirea eforturilor muncitorilor, inginerilor, tehnicienilor în vederea 

să se ia măsuri pentru folosirea rațională, cu întreaga capacitate, a utilajului existent pe șantiere.Ridicarea calității și ieftinirea construcțiilor, extinderea tehnologiilor moderne de execuție, îmbunătățirea finisajului, lărgirea varietății arhitectonice reclamă materiale de construcții și instalații tot mai variate, la un preț de cost scăzut Ministerul Industriei Construcțiilor, Ministerul Industriei Chimice, Ministerul Economiei Forestiere și celelalte ministere producătoare de materiale de construcții, de instalații și finisaj trebuie să ia măsuri pentru a lărgi sortimentele acestor materiale și îmbunătăți calitatea lor.Oamenii de știință din sectoarele respective trebuie să pună în centrul activității lor de cercetare găsirea de noi materiale care să ușureze realizarea construcțiilor, îmbunătățirea calității, înfrumusețarea și ieftinirea lor, scurtarea termenelor de execuție a lucrărilor.Realizarea vastului nostru program de construcții impune ridicarea continuă a calificării c ■ .celor, medii și superioare, o atenție sporită creșterii ponderii muncitorilor calificați, îndeosebi pentru lucrările de finisaj. Este necesară îmbunătățirea sistemului de organizare a învățămîntului profesional pentru construcții, asigu- rîndu-se o coordonare și îndrumare unitară a acestuia.

respectării stricte a graficelor de execuție, ridicării calității lucrărilor, creșterii productivității muncii, economisirii materialelor și folosirii mai bune a utilajelor.Organele sindicale și de U.T.C. trebuie să se preocupe sistematic de desfășurarea largă a întrecerii socialiste a constructorilor și de realizarea angajamentelor luate, de extinderea metodelor avansate și a experienței fruntașilor, de ridicarea calificării muncitorilor și întărirea disciplinei în producție.
Tovarăși,In cadrul dezbaterilor au fost făcute numeroase observații critice și propuneri. Este necesar ca ministerele și celelalte organe centrale să le analizeze cu toată atenția, să elaboreze în cel mai scurt timp măsurile care depind de ele pentru lichidarea lipsurilor constatate și îmbunătățirea activității de construcții, prezentînd totodată Comitetului Central al partidului și guvernului propunerile corespunzătoare.în consfătuirile regionale s-a făcut propunerea de a se institui „Ziua constructorului". Venind în întîmpinarea acestei propuneri și ca semn de prețuire a activității desfășurate de oamenii muncii din construcții, Comitetul Central al partidului a hoțărît instituirea „Zilei constructorului", care se va sărbători in fiecare an în penultima duminică din luna iulie. ‘Consfătuirea noastră a constituit un bogat schimb de experiență, a relevat hotărîrea tuturor lucrătorilor din construcții de a-și îmbunătăți necontenit munca, de a înfăptui sarcinile mărețe trasate de Congresul al IX-lea, de a înălța noi cetăți ale industriei socialiste, noi construcții' în orașele și satele țării, care vor îmbogăți patrimoniul civilizației noastre socialiste. (Aplauze 

puternice).Conducerea partidului și statului își exprimă convingerea că muncitorii, tehnicienii, inginerii și arhitecții vor da viață acestor proiecte mărețe, vor obține noi succese în munca lor avîntată închinată înfloririi patriei, construirii edificiului măreț al socialismului. (Vii a- 
plauze).Sub conducerea partidului, animat de un profund optimism, poporul român pășește mereu înainte spre o viață îmbelșugată și fericită, făcînd să strălucească tot mai puternic chipul României socialiste, patrie liberă și independentă a celor ce muncesc. (Aplauze înde
lungi). El își aduce contribuția activă la întărirea continuă a forțelor. sistemului socialist mondial, la~ triumful cauzei socialismului și păcii. (Aplauze îndelungi).Vă urăm, dragi tovarăși, noi succese în înfăptuirea mărețului program stabilit de partidul nostru pentru desăvîrșirea construcției socialismului și înflorirea multilaterală a Republicii Socialiste România. (Aplauze furtunoase, înde
lungi. întreaga asistență se ridică 
și ovaționează puternic).



DISCUȚII LA RAPORTUL GENERALDupă ce a vorbit de vechea și valoroasa tradiție a învățămîntu- lui de construcții din țara noastră, 
ȘTEFAN BĂLAN, ministrul învă- țămîntului, a subliniat necesitatea întăririi învățămîntului profesional și tehnic în construcții, a creării unor posibilități mai largi pentru școlarizarea muncitorilor care vor să-și ridice calificarea prin cursuri serale. De asemenea, a arătat că și conținutul învățămîntului superior de construcții și de arhitectură va trebui să fie încă îmbunătățit, finind seama de nevoile actuale ale proiectării-și execuției, de cerințele de a executa construcții trainice, corespunzătoare scopului și în același timp frumoase.Referindu-se la rolul și sarcinile secției de construcții a Consiliului Național al Inginerilor și Tehnicienilor și ale Comisiilor inginerilor și tehnicienilor din întreprinderile de construcții, vorbitorul a arătat că acestea trebuie să țină seama în mai mare măsură de cererea constructorilor — răspîndiți pe tot cuprinsul țării — de a li se prilejui un mai amplu schimb de experiență pe problemele științifice profesionale (în consfătuiri, simpozioane profesionale, conferințe științifice). Organizînd mai sistematic a- cest schimb de păreri dintre constructori, secția și comisiile își vor îmbunătăți legăturile cu cadrele din producție și voi* putea contribui mai eficient la perfecționarea pregătirii profesionale și la dezvoltarea activității creatoare a constructorilor. în același timp va trebui ca și ministerele și organizațiile cu preocupări în domeniul construcțiilor să sprijine mai intens activitatea de perfecționare a pregătirii profesionale a inginerilor și tehnicienilor constructori — în această direcție mai fiind încă destul de făcut.După ce s-a referit la unele măsuri luate în cadrul întreprinderii privind mai buna folosire a utilajelor, maistrul ANTON VASILE, de' la întreprinderea de construcții hidrotehnice din Constanța, a arătat că succesele viitoare depind de metodele și modul în care se va asigura întreținerea în stare de funcționare a parcului de utilaje și mijloace de transport, de utilizarea lor cu maximum de randament. Consider, a spus el, că pe plan central este necesar să se ia măsuri corespunzătoare pentru asigurarea în cel mai scurt timp a producției pieselor de schimb și a mijloacelor de mică mecanizare, la nivelul necesităților șantierelor.O altă problemă care provoacă greutăți pe șantiere, a subliniat vorbitorul, este aceea a neasigurării utilajelor de concasaj. întreprinderea „Progresul“-Brăila, aparținînd Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini, trebuia să ne livreze utilajele respective în cursul anului 1965. Neprimirea acestora nici pînă în prezent constituie o cauză care a dus la nerealizarea integrală a planului de punere în funcțiune a investiției de la cariera Ovidiu. Tovarășii din conducerea ministerului nostru ar trebui să intervină pentru rezolvarea acestei probleme.Ocupîndu-se de perfecționarea metodelor de execuție folosite pînă în prezent pe șantiere, AUREL 
RUSEI, directorul Trustului regional de construcții Bacău, a arătat că mergînd și în viitor consecvent pe această linie constructorii vor obține bune rezultate în realizarea sarcinilor trasate privind creșterea productivității muncii, reducerea prețului de cost și îmbunătățirea calității lucrărilor.Legat de aceste preocupări, vorbitorul a subliniat necesitatea unei dezvoltări mai ample a mecanizării lucrărilor pentru rezolvarea căreia se impune un sprijin susținut din partea industriei constructoare de mașini.Totodată, făcînd o comparație a indicilor de consum-manoperă proiectați, realizați și cei preconizați, au rezultat diferențe mari care a- rată că proiectele (chiar și cele tip) sînt rămase în urmă, soluțiile preconizate nefiind la nivelul sarcinilor.în cuvîntul său ing. FLOREA 
ȘTEFĂNESCU, director tehnic în Ministerul Industriei Construcțiilor, s-a ocupat pe larg de problema folosirii depline a utilajelor cu care sînt dotate șantierele. După ce a reliefat efortul ce-1 depune statul pentru dotarea șantierelor cu mijloace mecanizate moderne, s-a oprit asupra unor aspecte negative care frînează folosirea rațională a acestora. Unitățile deținătoare, atunci cînd nu au front de lucru pentru unele utilaje grele, le țin în rezervă sau le folosesc sub capacitățile lor, nerațional și neeconomic, deși ele pot fi folosite mult mai bine în perioadele respective de către alte unități. El și-a exprimat părerea că pentru mărirea eficienței utilajelor aflate în această situație este necesar să fie concentrate în unități specializate și dirijate centralizat după criterii de maximă eficiență.Această formă de organizare, a subliniat el, s-a dovedit a fi stimu
latoare, atît pentru furnizorul uti

lajelor, cît și pentru beneficiarul prestației și mai ales pentru mecanicii conducători ai utilajelor.în încheiere vorbitorul a făcut apoț unele propuneri menite 'să conducă la îmbunătățirea aprovizionării cu piese ide schimb cît și la stabilirea reală a fondurilor bănești necesare pentru reparații.Ing. MATEI GHIGIU, vicepreședinte al Comitetului de Stat , al Planificării, arătînd că în anul 1970 urmează să se execute un volum de construcții-montaj cu peste 50 lâ sută mai mare decît cel din anul 1965, a subliniat deosebita importanță a . sarcinilor trasate de conducerea de partid privind stabilirea amplasamentelor pentru toate lucrările noi din cincinal, precum și defalcarea prevederilor din Directive pe ani și pe titluri de plan.Vorbitorul a arătat necesitatea stabilirii de către titularii de investiții a tehnologiilor de producție, în vederea fixării termenelor de obținere a utilajelor și de e- laborare a documentațiilor tehnice și economice.Cunoașterea concretă a obiectivelor și luarea din timp a măsurilor necesare realizării acestora vor trebui să conducă la lichidarea lipsurilor manifestate în trecut în ceea ce privește neritmicitatea execuției și dării în funcțiune, prin eliminarea golurilor din trimestrul I și a eforturilor mari din trimestrele III și IV.în legătură cu îmbunătățirea planificării lucrărilor de construcții de locuințe, vorbitorul a subliniat importanța pregătirii documentațiilor pentru noile ansambluri, studiindu-se încă de la începutul planului cincinal amplasamentele cele mai avantajoase din punct de vedere al echipării cu rețele tehnico-edilitare, al procentului de demolări, al condițiilor de fundare, pentru folosirea cu maximum de eficiență a mijloacelor materiale și financiare. Va trebui stimulată inițiativa proiec- tanților și executanților pentru adoptarea de noi soluții urbanistice și de distribuție în plan, prin care să se evite aspectele de șa- blonizare ce se observă în unele ansambluri noi, precum și pentru folosirea de sisteme constructive eficiente.
rIng. GHEORGHE SLĂDESCU, membru în C.S.C.A.S., și-a consacrat cuvîntul său problemelor privind îmbunătățirea calității construcțiilor. Referindu-se la posibilitățile de înlăturare a cauzelor care determină slaba calitate la unele lucrări, vorbitorul a subliniat necesitatea exercitării u- nui control competent și exigent în toate fazele de realizare a investițiilor. Controlul ar trebui să se manifeste printr-o cît mai pronunțată acțiune pentru prevenirea greșelilor și refacerilor de lucrări.. El se exercită la proiectant prin organul de verificare a proiectelor și prin avizele comisiei tehnice interne ; ambele organe trebuie să-și piardă caracterul formal sub care își îndeplinesc azi sarcinile și să se transforme în adevărate instrumente de îmbunătățire a calității proiectelor.Pe șantiere, unitățile controlului tehnic al calității ar trebui să-și îndeplinească rolul pentru care au fost create. în ce privește recepția, consider că ea ar trebui să constituie o temeinică verificare tehnică a felului în care construcția a fost realizată — de concluziile acestei verificări depinzînd admiterea, amînarea sau respingerea predării construcției către beneficiar. Activitatea de control trebuie să se concretizeze în cele din urmă într-o analiză a cauzelor deficiențelor, în găsirea mijloacelor de înlăturare a lor și, prin aceasta, de îmbunătățire a calității construcțiilor.După ce a scos în evidență u- nele realizări în construcția și modernizarea de drumuri, ing. ION 

BAICU, ministrul transporturilor auto, navale și aeriene, a subliniat lipsurile care mai există în acest domeniu.Datorită faptului că nu a existat o coordonare și îndrumare competentă a lucrărilor de modernizare pe întreaga rețea rutieră a țării, au rămas nemodernizate o serie de drumuri regionale, deși erau necesare, iar altele au fost modernizate deși traficul nu o justifica. La proiectarea modernizărilor de drumuri n-a fost întotdeauna o suficientă preocupare ca soluțiile tehnice a- doptate să se axeze cît mai mult pe menținerea traseelor existente, a- doptîndu-se uneori soluții cu variante pe terenuri instabile, ceea ce a condus la cheltuieli mari de investiții. Aceste lipsuri puteau fi evitate în bună parte dacă ar fi existat o colaborare mai strînsă între proiectant, beneficiar, executant și cercetător, organe din cadrul aceluiași minister.în continuare, vorbitorul a arătat că pentru o dezvoltare coordonată a lucrărilor de drumuri este necesar să se elaboreze un plan de perspectivă pe trasee și ani ți- nînd seama de traficul prezent și viitor al drumurilor, de eficiența economică, de siguranța circulației și de alte criterii.

Ca în toată țara, și în regiunea noastră — a spus ing. N. BEU
RAN, directorul D.S.A.P.C.-Cluj, construcțiile de locuințe și obiective social-culturale au schimbat fața .orașelor și regiunii; au dus- la ridicarea nivelului lor urbanistic. Re- liefînd grija ce se acordă pentru varietatea și calitatea locuințelor, vorbitorul a luat poziție față de ■unele deficiențe și a făcut, totodată, propuneri pentru înlăturarea lor. Astfel, în cadrul unor proiețte-di- rective elaborate nu au fost soluționate în mod corespunzător problemele privind, funcționalitatea a- partamentelor, a dimensiunii, camerelor- și a posibilității de mobilare, îndeosebi a bucătăriilor.în vederea sporirii numărului de proiecte tip de apartamente, care să rezolve mai complet funcțiunea de cazare, potrivit cu structura familiei, categorie de vîrstă, profesie și specific local, vorbitorul a sugerat ca pe lîngă tipurile noi de apartamente care se studiază pe plan central, să se facă și pe plan regional propuneri pentru tipuri noi de apartamente care să țină seamă mai ales de specificul local. De asemenea, pentru realizarea unui confort sporit, cu economie de muncă socială și materiale, s-a propus construirea de elemente rabatabile și mobilier înzidit, care să se realizeze fie o dată cu construcția, fie de către beneficiarul apartamentului care ar găsi acest mobilier standardizat în comerț.în afara proiectării detaliilor de sistematizare pentru ansamblurile de locuințe — a spus arh. TRAIAN 
STĂNESCU, șeful sectorului de sistematizare de la Institutul Pro- iect-București — un loc important l-a ocupat elaborarea schiței de sistematizare a Capitalei, lucrare de mari proporții care concretizează, pe baza studiilor tehnico-economi- ce de specialitate, principalele direcții de dezvoltare ale orașului pînă în 1980. După ce a conturat o imagine succintă a preocupărilor și rezultatelor muncii constructorilor din Capitală, vorbitorul a examinat critic unele probleme și soluții de sistematizare urbană, o- prindu-se îndeosebi asupra lipsurilor manifestate în îndrumarea, coordonarea și avizarea proiectării sistematizării. Printre neajunsuri, vorbitorul a relevat, existența unor ezitări în special. în zoni- fiearea unor teritorii sau amplasarea unor construcții ; insuficienta cunoaștere de către proiectanți a condițiilor locale respective ; variații prea mici ale regimului de înălțime a construcțiilor.In continuare el a sugerat cî- teva propuneri de luat în considerare la proiectarea și executarea viitoarelor complexe arhitectural- urbanistice, ce se vor realiza în cincinal, printre care întocmirea unor studii pe probleme de sistematizare, înființarea unui institut sau organizație specializată în cercetări urbanistice.

ALEXANDRU SCUTARU, secretarul Comitetului de partid al întreprinderii de construcții orășenești Galați, unitate care ridică locuințe pentru muncitorii marelui combinat siderurgic, a subliniat rezultatele bune obținute în ridicarea rolului organizațiilor de partid pe șantierul de construcții.Din inițiativa comuniștilor s-a trecut la montarea panourilor de fațadă, o dată cu turnarea structurii de rezistență. Organizația de partid a militat pentru generalizarea acestei metode la toate blocurile, ceea ce a condus la scurtarea duratei de execuție a structurii de rezistență a unui bloc de 60 de apartamente la 24 de zile față de 52 zile. Au fost folosite, de asemenea, panouri prefabricate de fațadă și pereți despărțitori prefabricați gata finisați care ne-au permis să reducem manopera și să obținem o productivitate ridicată. în continuare el a arătat că de introducerea unor noi tehnologii, de aplicarea materialelor noi pentru finisaje nu trebuie să se ocupe numai unitățile de execuție, aceste probleme trebuie să constituie o permanentă preocupare a organelor centrale de specialitate. De asemenea, a propus ca în scopul asigurării unei organizări corespunzătoare a producției să nu se mai aprobe derogări de la legislația în vigoare, iar introducerea în plan a lucrărilor de locuințe să se facă numai pe bază de proiect de ansamblu a- probat.în cuvîntul său, ing. ION 
AVRAM, adjunct al ministrului industriei construcțiilor de mașini, a arătat că volumul producției de mașini și utilaje pentru sectorul construcții a crescut continuu. Față de 1959, producția realizată în 1965 reprezintă o creștere de 75 la sută. Cele peste 80 de mașini și utilaje fabricate în perioada 1960— 1965 pentru ramura industriei construcțiilor, au contribuit la reducerea volumului de muncă, la micșorarea importului în cadrul lucrărilor de investiții.în continuare vorbitorul a arătat că întreprinderile constructoare de mașini n-au reușit să satisfacă în întregime necesitățile crescînde ale industriei construc

țiilor și să asigure și din punct de vedere cantitativ dotarea șantierelor la nivelul cerințelor. Nomen- clatoruT'de utilaje' fabricate n-a fost lărgit în mod corespunzător.,Referindu-se la măsurile pe care conducerea ministerului le va lua pentru a asigura construcțiilor mașini și utilaje la nivelul cerințelor, el a caracterizat aceste măsuri o . garanție, că în primii ani ai cincinalului vor fi asi- , milate peste 2/3 din mașinile și utilajele pentru construcții, ceea ce reprezintă 70 la sută din prevederile pentru întregul cincinal. Paralel cu lărgirea sortimentului, se vor înlocui și moderniza utilajele din fabricația curentă în scopul ridicării caracteristicilor constructive și funcționale ale a- cestora.Propunerea făcută în Consfătuire, de a se trece la organizarea activității de sistematizare la scara întregului teritoriu național — a spus arh. NICOLAE BĂDESCU, președintele Comitetului de Stat pentru Construcții, Arhitectură și Sistematizare — prezintă o importanță majoră. Ea vine în întîmpi- narea indicațiilor conducerii de partid' de a se -trece la o metodă științifică de fundamentare a măsurilor de amenajare complexă a teritoriului și de amplasare a marilor investiții.O altă problemă asupra căreia a insistat vorbitorul este aceea a expresiei arhitecturale, problemă mult discutată în ultimii ani. Referitor la aceasta s-a arătat că în îndeplinirea ei s-au întîmpinat unele greutăți obiective. Astfel, timpul uneori insuficient pentru studiu sau capacitatea de proiectare redusă nu dă răgazul necesar aprofundării, căutărilor creatoare. Organizarea încă destul de complicată a proiectării sustrage pe proiectanți de la lucru și îi poartă pe la prea multe foruri interioare sau exterioare organizației de proiectare. Anumite reglementări premiază mai mult aplicarea proiectelor tip decît'proiectele originale, nestimulîr.d munca de creație.Cu toate acestea, lipsa de inițiativă pe calea arhitecturii noi are destul de multe elemente subiective. Unele provin din anumite confuzii în înțelegerea fenomenului de arhitectură. Lipsa de cunoaștere a valorilor arhitecturii noastre la unii arhit.ecți constituie, de asemenea, piedici. ’ ' ■Nu excesele, risipa sau materialele scumpe, a subliniat vorbitorul, determină calitatea arhitecturii, fapt dovedit de monumentele noastre istorice, realizate cu mijloace modeste, dar de o Valoare artistică unanim prețuită.în continuare vorbitorul a arătat că se vor lua măsuri pentru extinderea gamei de proiecte tip, iar noul regulament al proiectării tip aprobat de C.S.C.A.S. înlesnește posibilitatea prelucrării creatoare a proiectelor. Se vor putea elabora și proiecte unicate, respectîndu-se indicii tehnici și economici stabiliți. Așa cum s-a arătat, procesul de elaborare a noii arhitecturi trebuie ajutat în primul rînd de organele care, prin atribuțiile lor, pot influența direct orientarea procesului de creație. în această ordine de idei el a apreciat că Institutul de Arhitectură și Uniunea Arhitecților ar trebui să manifeste mai multă preocupare și inițiativă în această problemă. La rîndul său, C.S.C.A.S. va trebui ca, prin reglementările necesare, să simplifice procesul de avizare și să stimuleze inițiativele noi și creatoare.Există toate condițiile pentru îndeplinirea cu succes a acestei sarcini însuflețitoare.
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In sală se aflau membri ai C.C. 
al P.C.R., ai Consiliului de Stat și 
ai guvernului, conducători de in
stituții centrale și organizații ob
ștești,- activiști de partid și ai sin
dicatelor.

Tn continuarea dezbaterilor 
pe ' marginea raportului, general 
au luat cuvîntul: Ștefan Bălan, 
ministrul învățământului, Anton 
Vasile, maistru de construcții por
tuare la întreprinderea de con
strucții hidrotehnice Constanța, 
ing. Aurel Rusei, directorul Trus
tului regional de construcții Ba
cău, ing. Florea Ștefănescu, di
rector în Ministerul Industriei 
Construcțiilor, ing. Matei Ghigiu, 
vicepreședinte al Comitetului de 
Stat al Planificării, ing. Gheorghe 
Slădescu, membru în Comitetul 
de Stat pentru Construcții, Arhi
tectură și Sistematizare, Ion Bai- 
cu, ministrul transporturilor auto, 
navale și aeriene, ing. Nicolae 
Beuran, directorul D.S.A.P.C. 
Cluj, arh. Traian Stănescu, șeful

sectorului de sistematizare din 
Institutul „Proiect"-București,
muncitorul Alexandru Scutaru, 
secretarul organizației P.C.R. de 
la întreprinderea de construcții 
orășenești Galați, Ion Avram, ad
junct al ministrului industriei 
construcțiilor de mașini, arh. Ni- 
colae Bădescu, președintele Comi
tetului de Stat pentru Construc
ții; Arhitectură și Sistematizare.

Primit cu puternice și îndelungi 
aplauze, a luat cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, care a 
făcut o amplă expunere în legă
tură cu activitatea în domeniul 
construcțiilor și cu sarcinile ce 
revin, lucrătorilor din această ra
mură-în lumina celui de-al IX-lea 
Congres al Partidului . Comunist 
Român.

Cuvîntarea a fost subliniată, în 
repetate rînduri, prin vii aplauze.

Ing. Nicolae Mănescu, directo
rul general al Complexului hidro
energetic și de navigație Porțile 

de Fier, a dat citire Chemării 
Consfătuirii pe țară a lucrătorilor 
din construcții către, toți oa
menii muncii de pe șantiere, din 
institutele de proiectări și cerce
tări, din industria producătoare 
de materiale și utilaje de con
strucții. Chemarea a fost adop
tată într-o atmosferă de mare în
suflețire.

Tovarășul Mihai Dalea, secre
tar al C.C. al P.C.R., în cuvîntul 
de închidere a consfătuirii, a sub
liniat că aprecierea dată muncii 
și realizărilor din construcții, in
dicațiile prețioase cuprinse în cu
vîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu vor constitui un pu- 

■ ternic imbold și o călăuză sigură 
în munca pentru ridicarea activi
tății de construcții la nivelul mă
rețelor sarcini stabilite de Con
gresul al IX-lea al P.C.R.

★

După închiderea lucrărilor, în 
cinstea delegaților și invitaților la 
consfătuire a fost oferită o masă 
tovărășească.

(Agerpres)

Solemnitatea in mină Hi 

unor decorații
Sîmbătă la amiază, la Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România a avut loc solemnitatea în- mînării de ordine conferite de Consiliul de Stat unor muncitori, maiștri, tehnicieni, ingineri și ar- hitecți, cercetători științifici, pentru merite deosebite în activitatea desfășurată în domeniul construcțiilor.Distincțiile au fost înmînate de tovarășul Chivu Stoica, președintele Consiliului de Stat.La solemnitate au participat tovarășii Petre Blajovici, Mihai Dalea, Ilie Murgulescu, vicepreședinte al Consiliului de Stat, Grigore Gea- mănu, secretarul Consiliului de Stat, Ion Cozma și Gheorghe Stoica, membri ai Consiliului de Stat, Ștefan Bălan, ministrul învățămîntului, Dumitru Mosora, ministrul industriei construcțiilor, Nicolae Bădescu, președintele Comitetului de Stat pentru Construcții, Arhitectură și Sistematizare, Mihai Flo- rescu, șef de secție la C.C. al P.C.R.Pentru merite deosebite în acti

vitatea de construcții a fost conferit „Ordinul Muncii" clasa I tovarășilor: Alexandru Farcaș, Nicolae Păunescu, Alexa Șandor, Leon Leibovici, Romul Radu, Ion Burghiu, Oprișan Barbu, Stan Mihalcea, Ilie Drago- mir, Vasile Coravu, Emanoil Flo- rescu, Răducanu Cioroiu, Anton Chiricuță, Alexandru Steopoe, Nicolae Nenciulescu, Radu Octavian Dudescu, Henriette Delavrancea.„Ordinul Muncii" clasa a Il-a a fost acordat tovarășilor: Matei Ghigiu, Vicențiu Caraba, Apostol Chiriță, Mircea Popescu, Marin Mă- roiu, Nicolae Ianculescu, Vasile Bumbăcea, Gustav Guști, Nicolae Drogeanu, Ștefan Niculescu, Traian Ispas, Constantin Mihăilescu și Gheorghe Zinculescu.Cu „Ordinul Muncii" clasa a IIT-a au fost distinși 232 de tovarăși ; ordinul „Steaua Republicii Socialiste România" clasa a IV-a a fost acordat la 22 de tovarăși, iar ordinul „Steaua Republicii Socialis

te România, clasa a V-a, la nouă tovarăși.Prin același decret, a fost conferită „Medalia Muncii" unui număr de 359 tovarăși.După înmînarea înaltelor distincții, tovarășul Chivu Stoica, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și guvernului Republicii Socialiste România, a felicitat călduros pe cei decorați, urîn- du-le sănătate, noi succese în activitatea lor consacrată întăririi economice a patriei noastre.Au mulțumit pentru înaltele distincții prof. Al. Steopoe, de la Institutul de construcții București, ing. Nicolae Păunescu, directorul Grupului de șantiere al Hidrocentralei „Gheorghe Gheorghiu-Dej" de pe Argeș, și maistrul' Ilie Drâgo- mir de la întreprinderea de construcții-montaj nr. 5 București.Tovarășul Chivu Stoica și ceilalți conducători de partid și de stat s-au întreținut apoi cu cei decorați.(Agerpres)

1

Un grup de lucrători din construcții decorați cu Ordine ale Republicii Socialiste România

La încheierea lucrărilor Consiătuiril Foto : Gh. Vințilă
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PLECAREA UNEI DELEGAȚII
GUVERNAMENTALE ROMÂNE LA CAIRO

Congresul al IX-lea al Partidu
lui Comunist Român, eveniment de 
uriașă însemnătate în istoria pa
triei, a elaborat un însuflețitor 
program de dezvoltare multilate
rală a tării — care prevede mobi
lizarea tuturor resurselor, a ener
giilor creatoare ale talentatului 
nostru popor pentru ridicarea Ro
mâniei socialiste pe culmile civili
zației și progresului.

în această operă măreață, pă
trunsă de un fierbinte patriotism, 
al cărei părtaș și făuritor e fiecare 
om al muncii, o sarcină de înaltă 
răspundere ne revine nouă, con
structorilor, în vederea ridicării 
activității de construcții, arhitectu
ră și sistematizare la nivelul pe 
care-1 cere stadiul actual de dez
voltare a societății noastre.

Ne însuflețește conștiința că be
neficiarul strădaniilor noastre este 
poporul român, sînt generațiile de 
astăzi, precum și cei care vor veni 
după noi și vor duce mai departe 
flacăra vie a idealurilor socialis
mului și comunismului. Realizările 
noastre sînt apreciate astăzi nu nu
mai în țară, ci și peste hotare, de
venind astfel un exemplu viu și 
grăitor a ceea ce poate crea inteli
gența și munca unui popor stăpin 
pe soarta sa. Aceste realizări ne 
obligă însă la sporirea eforturilor 
noastre. A fi constructor reprezin
tă un titlu de onoare și, în același 
timp^ o mare răspundere de care 
trebuie să ne dovedim demni în 
fiecare zi — la planșetă, pe schele 
sau în laboratorul de cercetări.

Prima Consfătuire pe țară a lu
crătorilor din construcții, întrunită 
la București în zilele de 24—26 fe
bruarie 1966, a făcut bilanțul con
tribuției noastre la dezvoltarea 
economiei naționale în șesenaluJ 

' care ‘ s-a~"încheiat. ~Față‘ de' anul 
1959, în 1965 volumul lucrărilor de 
construcții-montaj a crescut de 2,2 
ori.

Prin munca lor, constructorii au 
contribuit Ia darea în exploatare a 
peste 500 de întreprinderi indus
triale șl secții noi, a numeroase 
termo și'hidfbcehtraie, la moderni
zarea și construirea a mii de ki
lometri de drumuri și căi ferate, 
poduri’ și lucrări hidrotehnice, au 
realizat un volum important de 
construcții pentru lărgirea și mo
dernizarea bazei tehnice materiale 
a agriculturii; Orașele noastre și-au 
schimbat înfățișarea prin construi
rea pentru oamenii muncii a 270 000 
de apartamente executate din fon
durile statului, în mari ansambluri 
arhitecturale moderne. Un mare 
număr de clădiri destinate învăță- 
mîntului, ocrotirii sănătății, cultu
rii au creat condiții noi de ridicare 
a nivelului de trai al populației de 
la orașe și sate.

Participanții la Consfătuire au 
subliniat progresele tehnice obținu
te în cercetare, proiectare și exe
cuție, în introducerea și generali
zarea soluțiilor și procedeelor a- 
vansate, care au dus la scurtarea 
duratei de realizare a investițiilor, 
la îmbunătățirea calității lucrări
lor, la creșterea productivității 
muncii și reducerea costului con
strucțiilor.

Acest bilanț reflectă capacitatea, 
hărnicia și inițiativa constructori
lor noștri, înaltul lor patriotism, 
devotamentul nețărmurit față de 
partid.

TOVARĂȘI 
CONSTRUCTORI,

Sîntem la începutul unui nou 
plan cincinal, care va marca o eta
pă superioară în desăvîrșirea con
strucției socialismului, în progre
sul multilateral al patriei noastre.

Congresul al IX-lea al Partidu
lui Comunist Român a pus în fața 
constructorilor sarcini mărețe în 
vederea realizării în cît mai bune 
condiții a numeroaselor construcții 
ale cincinalului.

Congresul a subliniat necesitatea 
de a se accelera ritmul de execu
ție, în vederea scurtării termenelor 
de punere în' funcțiune a obiecti
velor, concomitent cu îmbunătăți
rea calității și reducerea prețului 
de cost al lucrărilor, cu creșterea 
productivității muncii în construc
ții-montaj. Ne revine sarcina de a 
îmbunătăți permanent confortul și 
a diversifica tipurile noilor locuin
țe, de a realiza o arhitectură fru
moasă, variată, care să țină seama 
de specificul și de tradițiile orașe
lor și regiunilor noastre.

Spre înfăptuirea acestor obiecti
ve să ne îndreptăm toate eforturi
le, întreaga noastră capacitate de 
muncă.

LUCRATORI DIN ORGANI
ZAȚII DE PROIECTARE,

Să depunem eforturi sporite pen
tru a asigura la timp șantierelor 
proiecte complete și de înalt nivel 
tehnic.

Prin soluții constructive noi și 
faționale să contribuim tot mai 
mult la creșterea eficienței econo- 
piice a investițiilor.

Să întărim legătura cu șantiere
le și să urmărim îndeaproape apli
carea proiectelor elaborate.

PROIECTANȚI DIN SISTE
MATIZARE,

In elaborarea proiectelor de sis
tematizare să asigurăm toate ele
mentele necesare dezvoltării armo
nioase a rețelei de localități urba
ne și rurale, care să corespundă 
cerințelor impuse de satisfacerea 
cît mai largă a necesităților de 
muncă și de trai, de cultură și de 
odihnă ale oamenilor-muncii.

Dezvoltarea agriculturii socialiste 
ne cere să acordăm o atenție deo
sebită sistematizării satelor, folo
sirii judicioase a terenurilor agri
cole. Proiectele elaborate să asigu
re locuitorilor satelor condiții pen
tru a putea beneficia tot mai mult 
de mijloacele materiale și cultu
rale oferite de orînduirea noastră 
socialistă.

INGINERI ȘI ARHITECȚI, 
PROIECTANȚI AI CONSTRUC
ȚIILOR INDUSTRIALE, AGRO 
ZOOTEHNICE ȘI INGINE
REȘTI,

Să alegem cele mai judicioase 
amplasamente pentru obiectivele 
industriale, care, prin folosirea în 
comun a rețelelor de apă și ca
nalizare, de drumuri și căi ferate, 
a surselor de energie, să conducă 
la creșterea eficienței economice a 
investițiilor.

Eliminînd tendințele de supradi
mensionare a suprafețelor și a vo
lumelor construite, să grupăm în- 
tr-o mai mare măsură clădirile 
complexelor industriale pentru a 
micșora costul . construcțiilor și 
ponderea acestora în valoarea to
tală a investiției, pentru a reduce 
suprafața terenului ocupat.

Prin proiectare să extindem fo
losirea elementelor prefabricate de 
construcții și instalații, a materia
lelor noi, eficiente, să adoptăm 
procedee tehnologice moderne care 
să simplifice munca pe șantier, să 
ducă la creșterea gradului de in
dustrializare și să asigure reduce
rea duratei de execuție a construc
țiilor.

O dată cu preocuparea pentru 
eficiența economică a construcții
lor, să acordăm atenția cuvenită 
arhitecturii ansambielor și con
strucțiilor industriale.

ARHITECȚI, INGINERI ȘI 
PROIECTANȚI AI CONSTRUC- 
ȚIILOR DE LOCUINȚE ȘI SO
CI AL-CULTURALE,

Sînțem chemați să folosim în
tregul nostru spirit creator pen
tru a realiza o varietate mai mare 
de tipuri de locuințe, cu un con
fort cît mai ridicat, care să cores
pundă necesităților multiple ale 
oamenilor muncii.

Să promovăm prin proiectare 
cele mai bune soluții pentru struc
turile de rezistență și finisaje, care 
să răspundă exigențelor privind 
creșterea productivității muncii, 
scurtarea duratei de execuție și 
îmbunătățirea condițiilor de ex
ploatare.

Eforturile noastre să fie în con
tinuare îndreptate spre reducerea 
costului locuințelor, pentru a se 
putea realiza un număr cît mai 
mare de apartamente în cadrul a- 
celuiași volum de investiții.

Folosind din plin mijloacele puse 
la dispoziție de tehnica modernă, 
să continuăm și să dezvoltăm fru
moasele tradiții ale arhitecturii ro
mânești. realizînd o bogată va
rietate de clădiri și ansambluri, 
corespunzătoare particularităților 
orașelor și regiunilor noastre.

Pentru asigurarea unui cadru de 
viață corespunzător nevoilor mereu 
crescînde ale populației, să acor
dăm o atenție deosebită echipării 
tuturor ansamblurilor de locuințe 
cu dotări social-culturale și de de
servire.

LUCRATORI DIN ORGANI
ZAȚIILE DE EXECUȚIE,

Nivelul tehnic în continuă creș
tere al activității de construcții- 
montaj impune organizarea știin
țifică a procesului de producție.

Să elaborăm proiecte de orga
nizare care să asigure folosirea ju
dicioasă a utilajelor și forțelor de 
muncă, ritmicitatea executării lu
crărilor în tot timpul anului, în 
scopul reducerii duratei de execu
ție și respectării termenelor de 
punere în funcțiune a investițiilor.

Să extindem procesul de centra
lizare a operațiilor din șantier ce 
pot fi realizate în baze de produc
ție, să folosim pe scară largă ele
mentele prefabricate de construc
ții și instalații, subansamblurile la 
montajul tehnologic pentru ridica
rea continuă a gradului de in
dustrializare a lucrărilor.

Să înlocuim procesele manuale 
cu procese complex mecanizate ; 
să intensificăm exploatarea utila-

jelor șj mijloacelor de transport 
în două și trei schimburi, asigu- 
rînd în același timp întreținerea 
lor corespunzătoare. .,

Să începem lucrările de șantiere 
cu executarea, în primul rînd, a 
rețelelor subterane și a drumuri
lor, să folosim pentru organizarea 
de șantier obiecte din cadrul lu
crărilor de bază.

Să luptăm împotriva risipei și 
să asigurăm buna gospodărire a 
materialelor pe șantiere.

Prin extinderea industrializării 
lucrărilor, mai buna folosire a 
mijloacelor materiale și a forței 
de muncă, prin organizarea pro
cesului de producție pe baze știin
țifice, să creăm condiții pentru de
pășirea sarcinilor trasate de Con
gresul al IX-lea al Partidului Co
munist Român privind creșterea 
productivității muncii și reducerea 
costului construcțiilor.

Să folosim talentul și capacita
tea noastră profesională pentru a 
realiza finisaje de cea mâi bună 
calitate.

Să ridicăm la un înalt nivel teh
nic execuția lucrărilor de instalații 
și montaje, care condiționează 
confortul și rezultatele în exploa
tarea obiectivelor construite

Să acordăm toată atenția ridică
rii calificării și creșterii măiestriei 
tehnice a tuturor cadrelor de con
structori, să luptăm pentru ridica
rea cunoștințelor profesionale, să 
dezvoltăm opinia de masă în ve
derea realizării unor lucrări de 
calitate superioară.

CERCETĂTORI DIN INSTI
TUTE ȘI DIN ÎNVĂȚ AMÎNTUL 
SUPERIOR, INGINERI ȘI AR
HITECT I,

Să contribuim prin studiile noa
stre la îmbunătățirea conducerii și 
organizării producției, la perfecțio
narea metodelor de calcul, a solu
țiilor constructive și arhitecturale, 
a tehnologiilor de execuție.

Îmbinînci armonios cercetarea 
fundamentală cu cea aplicativă, să 
găsim soluții menite să contribuie 
la scurtarea substanțială a dura
tei de execuție a construcțiilor. Ia 
creșterea productivității muncii, Ia 
reducerea prețului de cost -și îm
bunătățirea calității.

MUNCITORI, INGINERI ȘI 
TEHNICIENI DIN FABRICI DE 
MATERIALE DE CONSTRUC
ȚII ȘI DE INSTALAȚII ȘI DIN 
ÎNTREPRINDERILE DE PRE
FABRICATE,

Să ne concentrăm eforturile în 
vederea îmbunătățirii calității ma
terialelor și în special a celor de 
instalații și de finisaj, precum și 
pentru producerea de noi materia
le care să contribuie la îmbunătă
țirea confortului și a calității con
strucțiilor.

Să lărgim gama sortimentelor 
de materiale pentru a asigura rea
lizarea de construcții cu aspect 
plăcut și variat cu mare durabili
tate în exploatare.

Pentru reducerea consumului de 
manoperă pe șantier și grăbirea 
ritmului de execuție, să livrăm 
prefabricatele cu un grad cît mai 
înalt de finisare și echipare.

Să contribuim în mai mare mă
sură la reducerea costului con
strucțiilor prin producerea de ma
teriale eficiente, de calitate su
perioară și la prețuri cît mai re
duse.

MUNCITORI ȘI INGINERI 
DIN UZINELE PRODUCĂTOA
RE DE UTILAJE DE CON
STRUCȚII,

Șă intensificăm eforturile pen
tru asigurarea utilajelor grele, a 
uneltelor, sculelor ,și dispozitivelor 
de mică mecanizare, necesare do
tării șantierelor de construcții • să 
ne străduim pentru reducerea 
timpului de asimilare a noilor u- 
tilaje, pentru realizarea lor la un 
nivel tehnic cît. mai ridicat și la 
un preț cît mai redus.

TOVARĂȘI,

îndeplinirea mărețelor obiective 
stabilite de Congresul partidului 
pune în fața noastră a tuturor — 
cercetători, proiectanți, construc
tori, producători de materiale si 
utilaje de construcții — sarcini 
multiple, complexe, ne cere muncă 
susținută, dăruire entuziastă.

Cu sentimentul că în toate 
realizările de pînă acum și în cele 
pe care sîntem chemați să Ie în
făptuim se află o părticică din 
munca, elanul și visele avîntate 
ale fiecăruia dintre noi, asigurăm 
Partidul Comunist Român, Comi
tetul Central, guvernul patriei 
noastre că vom munci în așa fel 
îneît să ne dovedim demni de în
crederea ce ni se arată, demni de 
viitorul strălucit al României so
cialiste.

TELEGRAMECu ocazia zilei naționale a Kuweitului, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Chivu Stoica, a transmis emirului Sabah al Salem al Sabah o telegramă de felicitare.în răspunsul său, emirul Sabah al Salem al Sabah a mulțumit pentru felicitări, adresînd totodată cele mai bune urări președintelui Consiliului de Stat, Chivu Stoica.
Tovarășul Fam Van Dong, prim-ministru al Republicii Democrate 

Vietnam a adresat tovarășului Ion Gheorghe Maurer, președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii Socialiste România, o telegramă in legă
tură cu acordul realizat in urma recentei vizite in țara noastră a dele
gației economice a guvernului R. D. Vietnam.în numele Comitetului Central al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, al guvernului Republicii Democrate Vietnam și al poporului vietnamez, se spune printre altele în telegramă, țin să mulțumesc sincer Partidului Comunist Român, guvernului șj poporului Republicii Socialiste România pentru sprijinul și ajutorul acordat — în spiritul internaționalismului proletar — poporului vietnamez în lupta sa dreaptă și cu siguranță victorioasă împotriva imperialismului american, pentru salvarea națională.Cu prilejul primei aniversări a proclamării independenței de stat a Gambiei, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a adresat primului ministru gambian, David Jawâra, o telegramă de felicitare.In răspunsul său, premierul David Jawara a dat o înaltă apreciere mesajului primit.
Adunare festivă consacrată 
aniversării revistei„Korunk“

în sala Bibliotecii Universității din Cluj a avut loc sîmbătă seara o adunare festivă consacrată împlinirii a 40 de ani de la apariția revistei „Korunk", publicație lunară social-politică, științifică și culturală.La adunare au luat parte reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, oameni de știință și cultură din regiune, membrii colectivului redacțional, colaboratori și cititori ai revistei.Redactorul șef al revistei, Gali Erno, a vorbit despre activitatea revistei „Korunk". Referindu-se la activitatea revistei în anii dinainte de eliberare, vorbitorul a arătat că aceasta „s-a identificat cu linia luptei de clasă, a frontului popular și a patriotismului antifascist, pe care a determinat-o Partidul Comunist Român ilegal". El a vorbit despre activitatea desfășurată de revistă pentru dezvoltarea unității și frăției oamenilor muncii din patria noastră, indiferent de naționalitate, subliniind că „participarea activă la dezvoltarea progresivă a întregii țări este prima cerință a patriotismului nostru socialist".După ce a vorbit despre realizările revistei „Korunk" și contribuția sa la construirea socialismului în patria noastră, vorbitorul a spus : „Sarcinile noastre actuale sînt determinate de ultimele documente de partid, de îndrumările cuprinse în documentele Congresului al IX-lea al P.C.R. Pentru activitatea noastră au o deosebită valoare ideile cuprinse în cuvîn- tarea tovarășului Nicolae Ceaușes- cu, rostită cu prilejul vizitei conducătorilor partidului și statului nostru în orașul și regiunea Cluj".„Revista noastră apare la Cluj— a spus în continuare vorbitorul— în acel oraș în care — ca expresie a rezolvării juste, marxist- leniniste, a problemei naționale de către Partidul Comunist Român — funcționează multe instituții în serviciul ridicării nivelului cultural al populației maghiare și a participării sale la știința și cultura socialistă, unitară, a întregii țări. Continuăm cele mai bune tradiții ale vechiului „Korunk" atunci cînd, sub semnul frăției și unității, contribuim ■ la propășirea revoluției culturale din România Socialistă.Sîntem mîndri că printre cei ce semnează articolele noastre figurează autori români, maghiari, germani, colaborînd în spiritul internaționalismului și al patriotismului socialist.Sărbătorirea noastră de astăzi — a spus în încheiere vorbitorul — are loc în preajma unei aniversări . istorice, în pragul celei de-â 45-a aniversări a înființării Partidului' Comunist Român. Nu putem sârbă- . tori mai bine aniversarea noastră decît exprimîndu-ne recunoștința profundă și atașamentul față de Partidul Comunist Român, care prin concepția sa marxist-leninistă despre lume, prin politica sa a de
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• Sala Palatului : ȘCOALA NEVES
TELOR (spectacol prezentat de Tea
trul ,,Barbu Delavrancea") — 19,30.
9 Teatrul de Operă și Balet : CON
CERTINO ; DOMNIȘOARA NASTA- 
SIA — 11, TRUBADURUL — 19,30.
9 Teatrul de stat de operetă : PRIN
ȚESA CIRCULUI - 10,30, VĂDUVA 
VESELA — 19,30.
9 Teatrul National 1 „I. L. Caragiale” 
(sala Comedia) : VLAICU VODĂ — 
10, OAMENI ȘI ȘOARECI — 15, 
DOAMNA LUI IEREMIA — 19,30, 
(sala Studio) : O FEMEIE CU BANI — 
10, INTILNIRE CU ÎNGERUL — 15, 
TEZAURUL LUI JUSTINIAN — 19,30.
9 Teatrul de Comedie : TROILUS ȘI 
CRESIDA — 15,30, ȘEFUL SECTORU
LUI SUFLETE — 20.
9 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra” 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : 
CEZAR ȘI CLEOPATRA - 10, UN 
TRAMVAI NUMIT DORINȚA — 15, 
COMEDIA ERORILOR — 20, (sala din 
str. Al. Sahia nr. 76 A) : SFlNTUL 
MITICA BLAJINU - 10, CANIOTA
— 15,30, FII CUMINTE, CRISTOFOR I
— 20.
9 Teatrul „C. I. Nottara" : AU FOST 
ODATĂ... DOUĂ ORFELINE — 10,30, 
3.3.3, - 16, OMUL CARE ȘI-A PIER. 
DUT OMENIA - 20.
o Teatrul ,,Barbu Delavrancea” : IU
BESC PE AL 7-LEA - 20.
9 Teatrul Mic ; AMOOOR — 15, 
CINCI SCHIȚE și CÎNTĂREAȚA 
CHEALĂ — 19,30.
9 Teatrul „Ion Creangă" : . HARAP 
ALB — 10, CU CAPUL IN NORI —
15.30, BUNĂ DIMINEAȚA, MlINE —
19.30.
9 Teatrul evreiesc de stat : SATIRA 
ȘI UMORUL IN FOLCLORUL EVRE
IESC — 11, IDEI... PENTRU O RE
VISTA — 20.
9 Studioul tnstitutului de artă teatrală 
și cinematografică „I. L. Caragiale”: 
ONDINE — 20. 

terminat profilul ideologic al revistei, asigurîndu-i existența și dezvoltarea în viitor. Ne exprimăm, cu acest prilej, atașamentul și dragostea față de conducerea partidului nostru, luîndu-ne angajamentul să contribuim cu toată energia la înfăptuirea idealurilor pe care partidul le pune în fața întregului nostru popor, pentru înflorirea patriei noastre scumpe — Republica Socialistă România".Tov. Aurel Duca, prim-secretar al- Comitetului regional Cluj al P.C.R., a transmis salutul prin care conducerea partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu personal, adresează colectivului redacțional, tuturor colaboratorilor revistei „Korunk" cele mai călduroase felicitări și urarea ca revista să-și aducă și pe mai departe contribuția la dezvoltarea științei și culturii din țara noastră, la întărirea continuă a frăției de nezdruncinat între poporul român și naționalitățile conlocuitoare, la înfăptuirea vastului program adoptat de Congresul al IX-lea al P.C.R. pentru ridicarea patriei noastre dragi — Republica Socialistă România — pe cele mai înalte culmi ale civilizației și progresului.în continuare, vorbitorul a adresat colectivului redacțional al revistei „Korunk", din partea comitetului regional de partid, cele mai calde felicitări și urări de noi succese în activitatea publicistică pe careJo desfășoară.Au adus, de asemenea, un salut colegial revistei „Korunk" tovarășii : acad. Constantin Daicoviciu, în numele oamenilor de știință și cultură din orașul Cluj, Kovacs Andrei, redactor șef al ziarului „Igazsag", Letay Lajos, redactor șef al revistei „Utunk", Sabina Constantin — vicepreședintă a sfatului popular regional, în numele Comitetului regional de cultură și artă, George Ivașcu, redactor șef al revistei „Contemporanul", Dumitru Mircea, redactor șef al revistei „Tribuna", Szilagyi Dezideriu, redactor șef al ziarului „Eldre", Tiberiu Utan, redactor șef al revistei „Gazeta Literară", Aurel Gurghianu, redactor șef adjunct la revista „Steaua".Festivitatea a fost urmată de un program artistic și apoi de o masă tovărășească.
★Pentru merite în opera de construire a socialismului, cu prilejul împlinirii a 40 de ani de la apariția revistei „Korunk", Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România a conferit ordine și medalii următorilor tovarăși din colectivul redacțional al revistei: Gali Erno — Ordinul „Steaua Republicii Socialiste România" clasa a III-a; Balogh Edgar — Ordinul „23 August" clasa a III-a ; Laszlo Bela, Lazar Iozsef, Szabo Alexandru și Gall loan, Ordinul Muncii clasa a IlI-a ; Aszodi Ion și Deutsch Mag- dolna — Medalia Muncii.(Agerpres)

9 Teatrul „Țăndărică” (sala din Ca
lea Victoriei) : GULIVER IN ȚARA 
PĂPUȘILOR — 11, CELE TREI
NEVESTE ALE LUI DON CRISTOBAL
— 20,30, (sala din str. Academiei) : 
NĂZB1TIILE LUI ȚĂNDĂRICĂ — 9: 
11.
9 Teatrul satlric-muzlcal „C. Tănase" 
(sala Savoy) : REVISTA DRAGOSTEI
— Ui 20, (sala Victoria) : OMUL ZĂ
PEZILOR - 20.
9 Ansamblul artistic al C.C.S. : ME
REU MAI SUS — 17) 20.
9 Circul de stat : SPECTACOL PRE
ZENTAT DE CIRCUL MARE DIN 
MOSCOVA — 16) 19,30.

CINEMATOGRAFE
9 TOM JONES : Patria — 10; 12,30) 
16) 18,30) 21, Excelsior — 9,30; 12,15; 
15; 17,45; 20,30, Melodia — 9; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,30, București —
9,15; 12; 15,30; 18,15; 21, Tomis — 
8,15; 11; 14,30; 17,15; 20 (la ultimele 
două cinematografe completarea 
Sărbătorirea Unirii Principatelor Ro
mâne).
9 PROCESUL ALB — cinemascop : 
Republica (completare Sărbătorirea 
Unirii Principatelor Române) — 9,45; 
.12,30; 15,30; 18,15; 21, Grivita — 10; 
12,30; 15,30; 18; 20 30.
9 GUSTUL MIERII : Luceafărul (com
pletare Elemente) — 9,30; 11,45) 14; 
16,15; 18,30; 20,45.
9 COMEDIANȚII : Cinemateca — 9. 
9 FATA DIN JUNGLĂ : Capitol — 9; 
11,15: 13,30; 16; 18,30; 21, Feroviar — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,30; 21.
9 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 completa
rea Sărbătorirea Unirii Principatelor 
Române), Aurora (completare Gara) 
— 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
9 CALEA VICTORIEI SAU CHEIA 
VISURILOR : Victoria (completare

Sîmbătă’ seara a părăsit Capitala, plecînd spre Cairo, delegația guvernamentală a Republicii Socialiste România, condusă de Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, pentru . a participa la lucrările primei sesiuni a Comisiei Economice Mixte Româno-Egiptene. Din delegație fac parte Bujor Almășan, ministrul minelor, și Alexandru Albulescu, adjunct al ministrului comerțului exterior. Delegația este însoțită de consilieri și de experți.La plecare, în Gara de Nord, membrii delegației au fost conduși de tovarășii Leontin Sălăjan, de Janoș Fazekaș și Roman Moldovan, vicepreședinți ai Consiliului de Miniștri, ■ și de Maxim Bei’-' ghianu, Alexandru Boabă, Gheorghe Cioară și Ton Marinescu, miniștri, Mircea Malița, adjunct al ministrului afacerilor externe, membri ai conducerii unor ministere. Au fost prezenți Alexandre Cimon Argyropoulo, ambasadorul Greciei la București, Jakșa
FAPTUL

DISTINCȚII ACORDATE ÎNTREPRINDERILOR FRUNTAȘE 
ÎN ÎNTRECEREA SOCIALISTA PE 1965

Ieri, în cadru festiv, au fost decernate distincțiile Steagul 
roșu și diploma de întreprindere fruntașă pe ramură în întrece
rea socialistă pe anul 1965 unor întreprinderi din industria repu
blicană și industria locală pentru rezultatele deosebite obținute 
în producție. Colectivele de muncă ale Combinatului chimico- 
metalurgic „Gheorghe Gheorghiu-Dej“ din Baia Mare și între
prinderii forestiere Cîmpina au primit, pentru a doua oară con
secutiv, aceste înalte distincții. Titlul de întreprindere fruntașă 
pe ramură în întrecerea socialistă a fost acordat și întreprinderii 
de industrie locală „Oltul" din Slatina.

ZILELE FILMULUI PENTRU TINERET

întreprinderea cinematografică a orașului București organi
zează în cinstea Congresului Uniunii Tineretului Comunist, între 
28 februarie și. 6 martie, „Zilele filmului pentru tineret". In 
această perioadă, la cinematografele Central, Union, Floreasca, 
Buzești, înfrățirea între popoare, Moșilor, Rahova, Flacăra vor 
rula filme românești și străine care se adresează tineretului.

PRIMELE SUPRAFEȚE INSAMANȚATE

Timpul prielnic din ultimele zile a permis țăranilor coope
ratori din raioanele Criș, Oradea, Marghita. să înceapă semă
natul culturilor din urgența I. în regiunea Crișana s-au și însă- 
mînțat peste 1 200 ha.

• „Oameni și fapte în evoluția cultural-științifică a regiunii 
Suceava" este tema sesiunii științifice ce se desfășoară timp de 
trei zile în orașul Botoșani. Profesori, medici, cercetători științi
fici din regiune și din țară au prezentat referate și comunicări 
despre familia lui M Eminescu, pictorul Ștefan Luchian. născut 
si crescut pe meleagurile Botoșanilor, înaintași botoșeneni ai lui 
N lorga. despre Ciprian Porumbescti.

* Sinaia a început construcția unui cvartal de 450 de apar
tamente, în stil arhitectonic specific stațiunilor de munte.

INTERNAȚIONALELE DE SCHI ALE ROMÂNIEI

Concursul internațional de schi al României a continuat ieri cu 
proba de slalom special, disputată la Predeal. Victoria a revenit 
francezului Leo Lacroix, care a realizat, în cele două manșe, tim
pul de 1'51 "6/10.

cum ^vremea
Timpul probabil pentru zilele de 28 februarie, 1 șl 2 martie. In tară : Vre

me relativ umedă în jumătatea de nord a ț&rii și schimbătoare în celelalte 
regiuni. Cerul va fi variabil, mai mult noros în Ardeal și nordul Moldovei, 
unde vor cădea ploi locale. In rest, ploile vor fi izolate. Vîntul va sufla 
potrivit, predominînd din sectorul vestic. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între minus 2 și plus 8 grade, Iar maximele între 8 și 18 grade, 
în București : Vreme schimbătoare, cu cerul temporar noros. Ploi slabe în 
a doua parte a intervalului. Vînt potrivit, predominînd din sectorul vestic. 
Temperatura ușor variabilă.

Plasma) — 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30, 
Floreasca — 9,30; 11,45; 14; 16,15;
18,30; 20,45.
9 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 gim
nastică).
9 CRIMINALUL IN VACANȚĂ —
— cinemascop : Lumina — 10; 12,15;
14,15; 16,15; 18,45; 20,45, Rahova — 
10,30; 16; 18,15; 20,30 (la ambele
completarea Nomazii — cinemascop), 
Dacia (completare Arme ale cunoaș
terii) — 9—15 în continuare; 17; 19; 
21.
9 ȘAH LA REGE: Union - 11; 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).
9 PROGRAM PENTRU COPII : Doina
— 10; 11,15; 12,30, Cinemateca — 11.
9 PROCESUL DE LA NURNBERG 
(ambele serii) : . Doina — 16; 19,30, 
Înfrățirea între popoare — 11,30; 
16,30; 19,30; Gloria — 10,30; 15,45;
19,30.
9 VARĂ 1N NORDUL SĂLBATIC — 
UMBRA TIMPULUI — ȘTIINȚĂ ȘI 
TEHNICA nr. 4 : Timpuri noi — 10-21 
în continuare.
9 OLD SHATTERHAND - cinema
scop : Giulești — 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30, Pacea - 11; 13,45; 
15,45; 18; 20,15.
9 AUTORIZAȚIA DE CĂSĂTORIE : 
Buzești (completare Sculptorul și 
timpul) — 11,30; 14; 16; 18; 20, Popu
lar - 11,30; 16; 18,15; 20,30.
9 STEAUA BALETULUI : Bucegi 
(completare Băiatul și furtuna) — 10; 
12; 14: 16,30; 18,30; 20,30.
9 DUMINICĂ LA ORA 6 : Unirea 
(completare De la pescari adunate) — 
11; 16; 18,15; 20,30, Cosmos (comple
tare Cronică la un miracol) — 16,15; 
18; 20.
9 PINGUINUL : Flacăra (completare 
Nimic despre Arhimede) — 16; 18; 
20.

Petric, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București, și Mahmoud Badawi, însărcinat cu afaceri ad- interim al Republicii Arabe Unite la București. (Agerpres)
Cronica zileiSîmbătă s-a înapoiat în Capitală, venind de la Budapesta, delegația condusă , de Mihail" Levente, ministrul comerțului interior, care a încheiat protocolul de schimb direct de bunuri de consum între rhinisterele de comerț interior ale celor două țări. La sosire, pe aeroportul Băneasa, delegația a fost întîmpinată de Bucur Șchiopu, ministrul industriei alimentare, de membri ai conducerii Ministerului Comerțului Interior și. reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe. A fost de față Joz- sef Vince, ambasadorul R. P. Ungare la București. (Agerpres)

9 CAMERA ALBĂ : Vitan (comple
tare Ajutor, mă înec) — 15; 17; 19; 
20,45.
9 JUDEX : Munca (completare Por
țile de Fier) - 14,30; 16,30; 18,30;
20,30.
9 CE S-A INTIMPLAT CU BABY 
JANE î : Moșilor — 11; 15; 18; 21, 
Flamura — 9,30; 12,15; 15; 17,45;
20,30.
9 VIZITA — cinemascop : Crîngași 
— 10,30; 16; 18.15; 20,30, Drumul
Sării — 11; 16; 18; 20
9 învățătorul din vigevano : 
Viitorul - 15,30; 18; 20,30.
9 AMINTIRI DIN COPILĂRIE : Co- 
lentina (completare Păpușarii) — 16; 
18; 20.
9 MUNCILE LUI HERCULE: Pro
gresul - 11,30; 15,30; 18; 20,15.
9 TRAGEȚI 1N STANISLAS 1 : Fe
rentar: (completare O vînătoare neo
bișnuită) — 12; 14; 16; 18,15; 20,30.
9 CĂLĂTORIE 1N JURUL PĂM1NTU- 
LUI : Cotroceni (completare Arme ale 
cunoașterii) — 10,30; 16; 18,30; 21.

TELEVIZIUNE
9 8,50 — Gimnastica de înviorare Ia 
domiciliu 9 9.00 — Rețeta gospodinei. 
Curs de croitorie 9 9,30 — Emisiune 
pentru copii și tineretul școlar 9 
11,00 — Emisiune pentru sate 9 12,30 
— Aspecte de la Campionatul mon
dial de patinaj artistic (exerciții li
bere — femei). Transmisiune de la 
Davos (Elveția) 9 18.30 — Emisiune 
de varietăți : „VINE, VINE PRIMĂ
VARA I". 9 Tn pauză. Filme de de
sene animate 9 21,00 — Documente 
de piatră : SUCEAVA 9 21,55 — Pa
gini din opere (transmisiune de la 
Sofia) 9 22.25 — Film : Gala de în
chidere a Festivalului de muzică 
ușoară de la San Remo — 1966 
O 23,20 — Telejurnalul de noapte 
23,30 — Telesport.



O demonstrație a studenților universitatea americană Berkeley
S.U.A. în Vietnam

de la
împotriva agresiunii

FEBRA ELECTORALĂ

la reuniunea

CIUDAD DE MEXICO 26 (Agerpres).— Ministrul Afacerilor Externe al Mexicului a declarat că a dat dispoziții ambasadorului Rafael de la Colina, șeful delegației mexicane la Conferința comitetului special al O.S.A. care are loc în Panama, să respingă orice propu
nere a S.U.A. referitoare la crea
rea unor forțe armate inter- 
americane. Ministerul de Externe a anunțat, totodată, că de
legația mexicană se va pronun
ța la această conferință în fa
voarea dezvoltării economice a 
țărilor sud-americane și a poli
ticii de neamestec în treburile 
interne ale acestor țări.

DIN ANGLIALONDRA 26 (Agerpres). — Febra alegerilor generale a început să domine viața politică din Marea Britanie. Agențiile de presă relatează că membrii parlamentului au părăsit Londra pentru a-și începe campania electorală în mod individual în circumscripțiile lor. în provincie, relatează corespondentul din Londra al agenției France Presse, se fac ultimele pregătiri pentru noua bătălie electorală, care se anunță, foarte animată. Liderul opoziției conservatoare, Edward Heath, luînd cuvîntul sîmbătă în circumscripția Bexley, comitatul Kent, a cerut participanților să fie pregătiți pentru alegeri. în vederea a- cestei campanii, Heath și-a amînat proiectata sa vizită la Paris. Concomitent, partidul conservator a dat publicității la 26 februarie „ghidul pentru campania electo-
Situația din Ghana

rală din 1966“, care constituie, de fapt, programul electoral al partidului.Nici partidul laburist nu pare să rămînă inactiv. Observatorii politici relevă că liderii acestui partid pun la punct ultimele amănunte ale proiectului de manifest electoral care va trebui să fie aprobat de Comitetul executiv al acestui partid. Agenția Reuter arată că în ultimele săptămîni șansele guvernului laburist de a-și întări poziția continuă să crească. Ultimul sondaj al opiniei publice e- fectuat joi arată o creștere a popularității laburiștilor de 9 la sută față de conservatori. Aceasta — precizează agenția menționată — ar putea da guvernului, în caz de alegere, o majoritate în Camera Comunelor de peste 100 voturi față de cele trei pe care le deține în momentul de față.în sfîrșit, partidul liberal pare să se fi angajat și el în această campanie electorală neoficială, însă cu mai puțină febrilitate de- cît conservatorii și laburiștii.

Corespondență din Viena

greu 
confi- 

care 
oame-

„Un cec în alb 
extinderii războiului ?“

ACCRA 26 (Agerpres). — în cursul zilei de sîmbătă, legăturile telefonice cu capitala Ghanei au fost restabilite, iar aeroportul din Accra s-a redeschis pentru zborurile internaționale. Potrivit agenției Associated Press, o parte din membrii gărzii personale a fostului președinte Nkrumah continuă să opună rezistență, în ciuda ultimatumului „Consiliului Național de Eliberare" de a depune armele. Paralel cu formarea „Consiliului Na-

țional de Eliberare", care îndeplinește funcțiile guvernului, și. Consiliului Economic, la Accra s-a a- nunțat vineri formarea consiliilor pentru afacerile externe și administrative.Din Londra se anunță că Ami- hyia, conducătorul așa-numitului „Consiliu Revoluționar al Ghanei in exil", a plecat sîmbătă spre Accra, declarînd că se pune la dispoziția „Consiliului Național de Eliberare".

ROMA

Un comunicat
al Direcțiunii
P. C. Italian

Noi critici ale senatorului Morse la adresa 
politicii S.U.A. în Asia de sud-est■ WASHINGTON 26 (Agerpres). — în senatul american continuă dezbaterile pe marginea cererii președintelui Johnson de a se aloca credite suplimentare în valoare de 4,8 miliarde dolari pentru finanțarea războiului pe care S.U.A. îl duc în Vietnam. Wayne Morse, senator din partea statului Oregon și unul din principalii critici la adresa politicii S.U.A. în Vietnam, a declarat vineri că nu va vota pentru acordarea creditelor cerute, întrucît adoptarea unei 

astfel de legi va da semnalul „unei 
noi aventuri americane în războiul 
terestru din Asia", război care n-a 
fost niciodată autorizat de Congres. „Dacă vom vota aceste credite, a afirmat senatorul democrat, înseamnă că vom da un cec în alb pentru cheltuielile militare americane necesitate de extinderea războiului în Laos și în Tailanda". Wayne Morse a acuzat guvernul american de violare a normelor internaționale de ducere a războiului prin folosirea de gaze toxice în Vietnamul de sud.

se va ridica la 40 000 de soldați. Lee Dong Von a adăugat că, înain
te de a se trimite noi trupe în 
Vietnamul de sud, trebuie să fie 
rezolvată problema ajutorului fi
nanciar cerut de guvernul sud-co- 
reean Statelor Unite.

Tranzacția de la SeulSEUL 26 (Agerpres).— Ministrul afacerilor externe al Coreei de sud, Lee Dong Von, a. anunțat sîmbătă dimineață că guvernele sud-co- reean și american au ajuns la un acord privind trimiterea de noi trupe sud-coreene în Vietnamul de sud. Efectivul trupelor sud-coreene 
ce acționează în Vietnamul de sud

Port Darwin și Fremantle. 
Două localități de pe coasta 
de nord și respectiv cea de 
vest a continentului austra
lian. Pînă nu de mult, în 
afara lecțiilor de geografie, 
ele se aflau în anonima!. 
Astăzi, însă, numele lor se 
întîlnește fot mai des în 
paginile presei internațio
nale. Alături de un întreg 
șir de insule exotice din. 
Oceanul Indian (Diego Gar
da, Cocos, Aldabra etc.), ele 
figurează în planurile stra
tegice occidentale drept 
punctul final al celui mai 
nou sistem de baza militare 
insulare anglo-americane.

Sus-numitele orașe au in
trat' pentru întîia oară în 
arena militară în februarie 
1965. Invocîndu-se versiu
nea oficială a unei permi
siuni provizorii, aeroportul 
din Darwin a devenit o 
bază pentru bombardiere 
britanice „V", putînd tras- 
porta arme nucleare. încă 
de pe atunci, redactorul. mi
litar al ziarului „Sun" antici
pa că transferarea bombar
dierelor la Darwin nu-i decîf 
un început. Totodată, adău
ga el, se studiază pregătirea 
unei a doua baze, la Fre
mantle, în vestul Australiei.

Două evenimente din ul
timul timp au readus în 
atenție problema bazelor 
militare din cele două orașe. 
Mai întîi, vizita ministrului 
de externe englez, Michael 
Stewart, și a ministrului apă
rării, Denis Healey, la Wa
shington, iar apoi tratativele 
tripartite în probleme mili
tare desfășurate la Canberra 
între Anglia, Australia și 
Noua Zeelandă. Ambele ac
țiuni, initiate la Londra, au 
urmărit să slăbească povara 
militară grea pe care o su
portă Anglia pentru întrefi- 

a

tl ■’

șpan'a Pagubele provocate
de prăbușirea avionului „B-52“MADRID 26 (Agerpres). — Potrivit unui comunicat publicat de autoritățile spaniole, pagubele cauzate, direct sau indirect, de prăbușirea avionului american „B-52“, la bordul căruia se afla armament nuclear, se cifrează la

23 200 000 pesetas. Comunicatul subliniază că în regiunea Palomares culturile de pe aproximativ 175 de hectare au fost distruse. O altă suprafață de 250 de hectare, considerată de autoritățile americane drept zonă contaminată de radiații nucleare, se spune în municat, a fost evacuată. co-
EVENIMENTELE DIN SIRIA
® Numiri în conducerea de stat ® Frontierele 
continuă să fie închise • Pe străzile Damascului 
patrulează trupe și tancuriDAMASC 26 (Agerpres).— Postul de radio Damasc anunță că conducerea provizorie regională a partidului Baas l-a numit pe Nureddin el-Atassi în funcția de șef al statului, iar pe Youssef Zouayen în funcția de prim-ministru. Membrii guvernului, care vor fi desemnați de conducerea regională a partidului Baas, vor trebui să fie aprobați de șeful statului.Radio Damasc a anunțat, de a- semenea, intrarea în vigoare a unei constituții provizorii. Pînă la elaborarea constituției definitive, șeful statului și cabinetului dețin atît puterea executivă, cît și cea legislativă.Ministrul de externe sirian, transmite agenția Reuter, a dat publicității o declarație în care se a- rată că politica internă și externă a Siriei rămîne neschimbată.

Referitor la situația internă, corespondenții de presă anunță că frontierele continuă să fie închise, iar comunicațiile telefonice cu restul lumii au fost restabilite vineri după-amiază. La Damasc, transmite corespondentul agenției Associated Press, domnește calmul, dar pe străzi continuă să patruleze trupe și tancuri. Agenția M.E.N. relatează că, potrivit afirmațiilor unor persoane venind din Siria, efectivele militare de la baza aeriană de la Alep, fidele fostului guvern, opun încă rezistență noilor autorități.Agenția Reuter anunță că fostul șef al statului, Amin el-Hafez, fostul premier Salah Bitar și alți cinci membri ai conducerii inter- arabe a partidului Baas se găsesc sub stare de arest.

Congresul 
țărănesc germanBERLIN 26. — Corespondentul Agerpres, Șt. Deju, transmite : La Berlin au început sîmbătă lucrările celui de-al IX-lea Congres țărănesc german. La congres participă conducători de partid și de stat în frunte cu Walter Ulbricht și Willi Stoph.Pe ordinea de zi figurează referate privind agriculturii, țăranilor și cooperatiste, noului Consiliu Agricol Germane.La congres participă dintr-o serie de țări printre care și din Republica Socialistă România. Delegația română este condusă de inginer Barbu Popescu, prim-vicepreședinte al Consiliului Superior al Agriculturii.

ROMA 26. — Corespondentul A- gerpres, I. Mărgineanu, transmite : Analizind situația politică internă și externă, după formarea noului guvern prezidat de Aldo Moro, Direcțiunea Partidului Comunist Italian a dat publicității un comunicat în care subliniază că a dat mandat grupului parlamentar al partidului să nu acorde votul de încredere guvernului. Comunicatul arată că P.C.I. se pronunță în favoarea u- nei noi politici și a creării unei noi majorități.în comunicat se arată că poporul italian respinge energic orice angajare directă a Italiei în războiul de agresiune din Vietnam și în ceea ce privește înarmarea nucleară. Documentul menționează, de a- semenea, că datorită profundelor transformări intervenite în situația internațională și datorită naturii și structurii Pactului atlantic, este tot mai. evidentă necesitatea ieșirii Italiei din această organizație. E necesar ca Italia să inițieze o acțiune proprie pe plan internațional, în vederea creării unui sistem de securitate colectivă între toate țările Europei — se arată în comunicat.

Două nume de ge
nerali austrieci apăru
te în săpfămînalul „Die 
Furche”. O problemă 
militară ? în nici un 
caz dintre acelea 
bordate cu destulă 
frecvenjă de cotidiene. 
Nu se vorbește aici 
nici de costui noilor 
comenzi militare, nici 
de instruirea tinerilor 
recrufi, nici chiar de 
mărirea numărului ge
neralilor — chestiuni 
viu disputate în viafa 
politică curentă.

E vorba în fapt de o 
reacjie a opiniei pu
blice democratice aus
triece la un fenomen 
cu aparenfe mai 
sesizabile, dar 
nînd primejdii 
neliniștesc pe
nii de bună credință. 
E o reacfie similară cu 
aceea manifestată îm
potriva achitării crimi
nalului nazist Verbelen 
sau, foarte recent, cea 
care a determinat un 
tribunal vienez să con
damne publicația na
zistă „Deutsche Natio
nal Zeitung und Sol- 
daten-Zeitung” editată 
la Munchen, care și-a 
permis să insereze în 
paginile ei un 
injurios 
membrilor 
austriece. 700 
plare din numărul pu
blicației naziste cu ar
ticolul menționat au 
fost descoperite la 
Viena. Cu prilejul pro
cesului, procurorul, 
dr. Schmieger, a aver
tizat împotriva acestei 
„infiltrări spirituale ex
trem de periculoase”.

în acest context se 
desfășoară și discuția 
pe care o anga
jează săptămînalul „Die 
Furche", pornind de 
la biografia a doi ge
nerali, Jansa și Rendu
lic, al căror drum în 
viafă este —într-un fel 
sau altul — strîns legat 
de istoria zbuciumată 
a poporului austriac 
dinaintea celui de-al 
doilea război mondial.

Alfred Jansa a fost 
numit în 1935 șeful 
Sfatului Major al ar-

articol 
la adresa 

rezistenfei 
exem-

căile de dezvoltare a creșterea veniturilor dezvoltareaprecum și relațiilor alegerea ai R. D.delegați socialiste,
Plenara C.C.
al P. C. din Slovacia

nerea bazelor sale „la est 
de Suez", prin trecerea unei 
părfi însemnate a cheltuieli
lor pe seama aliafilor; Dacă 
încercarea guvernului englez 
de a determina Washingto
nul să preia unele cheltuieli 
care revin Angliei a eșuat, . 
ea a găsit în schimb un 
sprijin la autoritățile austra
liene care nu s-au ferit să 
accentueze participarea tării, 
la programul militar comun 
anglo - americano - austra- ■ 
liano - neozeelandez. Zia
rul „The Australian" a- 
frăgea atenfia că Marea

ză să-și sporească în 
continuare cheltuielile pen
tru apărare. De aici, u- 
riii observatori au fost 
lenta (i să întrezărească 
unele tendințe posibile de 
orientare -mai independentă 
a Australiei. Acum, cînd 
rezultatele tratativelor de la 
Canberra au devenit cunos
cute, ele consemnînd anga
jarea,în continuare a Austra
liei pe panta unei politici 
de încordare, a reieșit clar 
că declarația lui Hoit a ur
mărit să liniștească opinia 
publică nevoită, în ultimul

problemă*. După cum relevă 
comentatorii militari, „re
examinarea sistemului de 
qpărare a Angliei’ privește 
nu numai construirea bazei 
militare aeriene de la Dar
win, dar și transformarea 
unor porturi australiene, 
printre care și Fremantle, 
în baze militare pentru 
„găzduirea" forțelor mobile 
engleze și americane, care 
includ submarine cu rachete 
Polaris, bombardiere ato
mice, unîtăfi de desant etc. 

în urma tratativelor care 
au consfinfit aderarea Au-

AUSTRALIA
A

ATAȘUL
CERCURILOR MILITARISTE
Britanie „va tinde să treacă 
în seama Australiei tot mai 
multe obligații și nu se 
va mu!)umi doar cu punerea 
la d'spozi)ie (din partea 
Australiei), a unui teritoriu 
sau altul pentru baze mili
tare".

Recentele evenimente au 
relevat tendinfa autorități
lor australiene de a angaja 
mai mult tara pe calea pre
gătirilor militare. Harold 
Hoit a declarat cu cît- 
va timp înainte de. a 
deveni prim-ministru, că 
Australia nu intentionea-

timp, după cum scria ziarul 
vest-german „Die Welf", să 
accepte majorări simfitoare 
ale impozitelor pentru aco
perirea cheltuielilor mili
tare.

în comunicatul final dat 
publicității în urma tratati
velor desfășurate cu ușile 
închise, s-a consemnat lapi
dar că au avut loc „consul
tări reciproce de reexami
nare a sistemului de apărare 
a Angliei” și că „în timpul 
tratativelor miniștrii de ex
terne și-au expus punctele 
da vedere fafă de. această

straliei la planurile militare 
anglo-americane din „estul 
Suezului”, declarafia minis
trului apărării, Fairhall Allen, 
care a 
teleagă că guvernul 
continua 
cheltuielile 
mai surprins 
Pe exercițiul financiar 
anului viitor aceste chel
tuieli vor însuma 858 mi
lioane de dolari australieni. 
Totodată, după cum au 
informat ziarele australie
ne („Sun Herald’ și „Sun
day Mirror”), după recenta

lăsat să se în-
va 

să sporească 
militare, nu a 

pe nimeni.
al

vizită la Canberra a vicepre
ședintelui S.U.A., Humph
rey, guvernul australian ur
mează să anunfe trimiterea 
unui nou batalion 
namul de sud.

Cu cîfiva ani în 
ziarist occidental 
sosind în Australia, 
ropean 
lipsa unor dezbateri pasio
nate, publice sau private, 
în presă, la radio, în par
lament, ori în cercurile in
telectuale, referitoare la pro
blemele politice care fră- 
mînlă tara. Această consta
tare a rămas de domeniul 
trecutului. Alăturarea solda- 
filor australieni celor ameri
cani și sud-coreeni în agre
siunea S.U.A. din Vietnam 
a provocat valuri de protest 
în masele populare. Agen
ția Associated Press relata 
că, în timpul tratative
lor dintre premierul Hoit 
și vicepreședintele Humph
rey, pichete de demons
tranți, veni(i din orașe a- 
flafe la sute de mile de
părtare și reprezentînd or
ganizații de cele mai dife
rite tendinfe, au înconjurat 
clădirea parlamentului, pur- 
iînd pancarte pe care era 
scris : „încetafi bombarda
mentele", „Cî(i copii a(i 
ucis astăzi?", „Ne opunem 
acordării de sprijin austra
lian regimului dictatorial de 
la Saigon". Noul pas făcut 
de guvernul australian pe 
calea angajării la planurile 
militare ale S.U.A. și Marii 
Britanii este de natură să 
ducă doar la accentuarea 
încordării în Asia de sud- 
est și Extremul Orient, la 
legarea tot mai strînsă a 
Australiei de aventurile 
cercurilor militariste.

în Vief-

urmă, un 
arăta că, 

un eu- 
esfe surprins de

Radu BOGDAN

BRATISLAVA 26 (Agerpres). — La 25 februarie a avut loc o plenară a C.C. al Partidului Comunist din Slovacia. Au fost discutate probleme privind intensificarea participării Slovaciei la crearea venitului național, prin folosirea cu maximă eficacitate a resurselor naturale ale Slovaciei, utilizarea cît mai rațională a capacităților de producție existente și a forței de muncă. Alexander Dubcek, prim- secretar al C.C. al P.C. din Slovacia, a prezentat un raport în legătură cu cea de-a 18-a aniversare a victoriei poporului cehoslovac asupra reacțiunii.
E|3 PARIS. In Franța au continuat “ sîmbătă acțiunile revendicative 
ale oamenilor muncii. In cursul 
zilei s-a extins greva factorilor 
poștali și a salariaților de la cen
tralele telefonice, precum și cea a 
salariaților de la căile ferate. La 
26 februarie în întreaga Franță 
traficul feroviar a fost paralizat 
în proporție de 60 la sută.

B| ADEN. Sîmbătă a avut loc o de
monstrație de protest împotriva 

asasinării președintelui sindicatelor 
din Aden, Aii Hussein El Khadi. La 
manifestație au participat aproximativ 
1 000 de persoane. Politia a interve
nit pentru a împrăștia pe demon
stranți, folosind gaze lacrimogene. în 
ajutorul polifiei au fost trimise uni
tăți ale trupelor britanice sfafionate 
la baza militară de aici.SS GENEVA. La cel de-al ” III-lea Concurs internațio

nal pentru cel mai bun film 
turistic al anului 1966, care a 
avut loc la Lausanne, filmele ro
mânești s-au bucurat de suc
ces. Premiul concursului, decer
nat de Federația internațională 
a centrelor turistice, a fost a- 
tribuit filmului românesc „Va
canțe la Mamaia" „pentru cali
tățile sale cinematografice, pen
tru propagandă turistică făcută 
unei stațiuni". De asemenea, 
una din cele trei mențiuni acor
date la concurs a fost obținută 
de filmul românesc „Călătorie 
în Moldova".

matei austriece. în acel 
moment crucial, el a 
concentrat, toată ener
gia și talentul său 
„pentru a pregăti — 
cum scrie 
— mult neglijata 
mată austriacă 
Iriva unui atac 
surprindere al 
maniei hitleriste”. Mai 
tîrziu, Hitler a cerut 
schimbarea lui Jansa și 
generalului i s-a fixat 
domiciliu forfaf într-un 
orășel din Germania. 
Simpatizant al mișcării 
de rezistentă, prieten 
cu mul)i ofiferi care au 
manifestat respect 
de onoarea firii

„Die Furche'
ar- 

împo- 
prin 

Ger-

fafă 
lor.

Jansa a murit nu de 
mult lăsînd un început 
de istorie a Marelui 
Sfat Major, cu mențiu
nea de a servi arhivei 
militare.

Ce a provocat, to
tuși, evocarea perso
nalității generalului 
Jansa ? Motivul îl con
stituie aparifia 
cărfi intitulate : 
dat în Reichul în de
cădere”, al cărei au
tor este generalul
Lothar Rendulic. („Sol
dat im Sturzenden
Reich”, Damm-Verlag, 
Munchen). în contrast 
cu Jansa, Rendulic a 
pășit pe altă cale ; în 
mai 1932 el a aderat 
la partidul nazist. „Pri
veam — mărturisește 
el în cartea sa — cu 
nostalgie spre armata

unei 
„Sol-

Reichului german’. 
Folosind în mod ten
dențios o culegere de 
citate, el încearcă să 
prezinte drept dorin
ță generală a 
lafiei austriece alătura
rea la Reichul german. 
Despre evenimentele 
tragice care au măci
nat forfele progresiste 
ale poporului austriac 
și au culminat în mar
tie 1938 cu Anschluss- 
ul, Rendulic scrie : „O 
dezvoltare își atinsese 
sfîrșitul". Fostul ofi
țer austriac, trecut în 
rezervă pentru simpa
tiile sala fafă de na
ziști, a intrat în armata 
hitleristă și a avansat 
în grad, fiind chiar de
corat cu „Crucea de 
fier’. A rămas în ar
mata hitleristă pînă în 
ultimele clipe ale răz
boiului, numărîndu-se 
printre putinii militari 
naziști care mai cre
deau în acel timp în- 
fr-o „minune salvatoa
re’.

Nu-I de mirare că 
după alifia ani auto
rul căr)ii se mai stră
duiește și azi să des
copere „greșeala de 
bază a armatei germa
ne’ și să considere că 
s-a făcut prea pufin 
pentru „un război to
tal”.

Parafrazînd titlul 
cărții, săpfămînalul 
„Die Furche* îl soco
tește pe Rendulic „un 
militar în decădere”, 
care nu reușește nici 
acum să-și înfiripa cît 
de cît un sentiment de 
stimă pentru fara sa.

Critica severă pe 
care autorul articolului 
o face cărfii lui Ren
dulic nu lasă nici cea 
mai mică îndoială a- 
supra alegerii pe care 
tinerii militari sînt in
vitați în titlu să o facă, 
întregul articol pledea
ză pentru tipul de mi
litar patriot, fiind o as
pră condamnare a mi
litarismului și nazis
mului. Jansa sau Ren
dulic ? Răspunsul au
torului este fără echi
voc pentru Jansa.

Petre STĂNCESCU

popu-

Lucrările plenarei C. C.
al Uniunii Comuniștilor din IugoslaviaBELGRAD 26. — Corespondentul Agerpres, N. Plopeanu, transmite : Vineri și sîmbătă la Belgrad s-au desfășurat lucrările celei de-a treia ședințe plenare a Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia. La plenară au fost invitați membrii Comisiei de control a U.C.I., președintele Comisiei de revizie a U.C.I., precum și un număr de activiști. în cadrul

dezbaterilor, consacrate preocupărilor actuale ale U.C.I. pentru a- plicarea reformei economice, primul a luat cuvîntul secretarul general al U.C.I., I. B. Tito. A fost creată o comisie însărcinată cu elaborarea concluziilor la discuțiile purtate în cadrul plenarei.Concluziile vor fi prezentate la următoarea ședință a Comitetului Central al U.C.I., care se va întruni la 11 martie.
INDONEZIA
• Manifestațiile studențești au fost interzise
• Restricții de circulație la DjakartaDJAKARTA 26 (Agerpres). — Citind postul de radio Djakarta, a- gențiile de presă au anunțat sîmbătă dimineața că, printr-un ordin al președintelui Sukarno, organizația studențească K.A.M.I., care a
E9 LONDRA. John Gollan, secreta

rul general al Partidului Comu
nist din Marea Britanie, luînd cuvîn
tul în cadrul unui miting în orașul 
Dortford, a chemat pe membrii la
buriști ai Parlamentului britanic și 
întreaga mișcare sindicală să se pro- 
nunfe împotriva legislației antimun- 
ciforești pe care o pregătește în pre
zent guvernul laburist.

■| SOFIA. Agenția B.T.A. transmite " că între R. P. Bulgaria și Republica Cuba a fost semnat un protocol cu privire la înființarea unei căi maritime. Initial, această cale maritimă va fi deservită de două nave ale întreprinderii bulgare „Teksim”, care vpr face curse la fiecare 25 de zile.
■ ADDIS ABEBA. Cea de-a șasea 

sesiune a Consiliului ministerial 
al Organizației Unităjii Africane ur
mează să se deschidă la 28 februarie 
în capitala Etiopiei. Pe ordinea de zi 
sînt 
mai 
din

înscrise 15 puncte, dintre 
important1 este 
Rhodesia.

analiza

inițiat în ultimele zile manifestații împotriva remanierii guvernamentale efectuate de președintele Sukarno, a fost dizolvată. Demonstrațiile studențești, precum și orice alte manifestații care 'ar presupune gruparea a mai mult de cinci stu- denți, sint interzise.în același timp, guvernatorul militar al Djakartei a instituit restricții de circulație în cursul nopții, intre orele 21,00 și 6,00, ora locală.
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DELHI 26 (Agerpres). — La 25 februarie s-au încheiat operațiunile de retragere a personalului militar indian și pakistanez din re- : -în timpul conflic- dintre cele două țări. Conform Declarației de la Tașkent, trupele ambelor părți au fost retrase pe pozițiile pe care le ocupau înainte de 5 august 1965. în această zi, India și Pakistanul au încheiat operațiunile de repatriere a prizonierilor de război. în total au fost repatriați 739 prizonieri pakistanezi și 1141 prizonieri indieni.

Unite aprimaSS NEW YORK. în ™ fost efectuată lansare experimentală din cadrul programului „Apollo”, care are drept obiectiv trimiterea în Lună, în următorii cîțiva ani, a unei nave cosmice avînd un echipaj la bord. Cabina spațială a amerizat după un zbor de aproximativ 40 de minute în regiunea stabilită din sudul Atlanticului.

Slatele sîmbătă

REDACTIA SI ADMINISTRAȚIA I BucureștL Piața „Sclntell". TeL 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele M fac la oficiile poștala, factorii poștali șl dtfuzoril voluntari din Întreprinderi și instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Sclnteil
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