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Mecanizatorii din mai mult de jumătate din numărul stațiunilor de mașini și tractoare au terminat repararea și revizuirea tractoarelor și mașinilor cu care vor lucra în această primăvară. în celelalte u- nități — cu excepția unora din regiunile Iași și Suceava — lucrările se apropie de sfîrșit. Potrivit datelor primite de la Departamentul mecanizării, peste 95 la sută din numărul tractoarelor, plugurilor și semănătorilor sînt gata pentru începerea lucrărilor. Mecanizatorii participă totodată la instructaje privind folosirea noilor mașini cu care au fost dotate S.M.T.-urile, și pe care le vor folosi la însămînțarea cartofilor, sfeclei, plantelor furajere.(Agerpres)

Consfătuire la CC. al P.C.R.
cu privire la activitatea 

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

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

A LUCRATORILOR DIN CONSTRUCȚI

L
a Ateneul Re
publicii Socialis
te România s-a 
deschis joi di
mineață consiă- 
tuirea pe țară a 
lucrătorilor din 
construcții, con
vocată de Co
mitetul Central al Partidului 
Comunist Român și Consiliul de 

Miniștri.
La lucrări participă muncitori, 

tehnicieni, ingineri, proiectarăți, 
cercetători științifici, arhitecți, 
economiști și alți lucrători — 
de pe marile șantiere de con
strucții industriale, hidrotehni
ce, agrozootehnice, construcții 
de locuințe și clădiri social- 
culturale, drumuri, căi ferate și 
poduri, din întreprinderile pro
ducătoare de materiale și ele
mente de construcții și instala
ții, din institutele de cercetări 
și de proiectări, desemnați în 
adunările care au precedat con
sfătuirea pe țară, precum și nu
meroși invitați,

Erau prezenți in sală membri 
ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, condu
cători de instituții centrale și 
organizații obștești, activiști de 
partid și ai sindicatelor.

Participanții la consfătuire au 
întîmpinat cu puternice și în
delungi aplauze pe tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Chivu 
Stoica, Ion Gheorghe Maurer, 
Alexandru Drăghici, Manea 
Mănescu.

Cuvintul de deschidere a fost 
rostit de tovarășul Mihai Da- 
lea, secretar al C.C. al P.C.R. 
care a spus :Comitetul Central al Partidu

ln timpul lucrărilor consfătuirii Foto; AGERPRES

.*------------

CURS DE
CALCULATOARE

ELECTRONICE
PENTRU INGINERI
In cadrul unei colaborări tra

diționale cu producția ieri s-a 
deschis la Facultatea de elec
trotehnică din Timișoara un 
curs de calculatoare electroni
ce și programare pentru un 
grup de 18 ingineri ai Uzinelor 
„Electroputere* Craiova. Par
ticipă, de asemenea, un număr 
de ingineri din întreprinderile 
regiunii Banat. Timp de 5 săp- 
tămîni cursanții vor primi, în 
cadrul unui program zilnic de 
cursuri, seminarii și ore de la
borator, cunoștințe asupra uti
lizării și exploatării calculatoa
relor electronice numerice și 
analogice în Industrie. Lucră
rile practice vor fi executate 
la calculatorul numeric MECIPT 
de la Centrul de calcul al Insti
tutului politehnic și cu calcu
latorul analogic al Universi
tății.

Proiectantul George Craio- 
veanu de la ICECHIM lu- 
crînd la ultima variantă a 
proiectului Fabricii „Polico- 

lor“-București
Foto : AGERPRES

Conferințe de constituire 

a uniunilor regionale 

ale cooperativelor agricole 

de producție
în cursul acestei săptămîni continuă conferințele de constituire a uniunilor regionale ale cooperativelor agricole de producție.La lucrările conferințelor participă delegați aleși în conferințele de constituire a uniunilor raionale: președinți, brigadieri și membri ai cooperativelor agricole de producție, ingineri și tehnicieni agronomi, precum și numeroși invitați.La conferințe participă tovarășii : Gheorghe Apostol — la Suceava, Emil Bodnaraș — la Iași; Alexandru Drăghici a participat la Brașov, Leonte Răutu — la Bacău, Vasile

Vîlcu — la Dobrogea; Iosif Banc participă la Crișana, Petre Lupu — la Hunedoara, Ilie Verdeț — la Cluj.Conferințele au următoarea ordine de zi :— Raportul privind sarcinile uniunilor regionale ale cooperativelor agricole de producție pentru creșterea producției și consolidarea eco- nomico-organizatorică a cooperativelor agricole de producție ;— Alegerea consiliilor uniunilor regionale, a comisiilor de revizie și a delegaților la Congresul de constituire a uniunii naționale a cooperativelor agricole de producție.
Utilaje noi

lui Comunist Român, Consiliul de Miniștri al Republicii Socialiste România au convocat Consfătuirea pe țară a lucrătorilor din construcții cu scopul de a analiza multilateral rezultatele obținute în îndeplinirea planului de șase ani în sectorul construcții și de a stabili cele mai potrivite metode și măsuri pentru realizarea mărețelor sarcini ce revin constructorilor din istoricele hotărîri ale Congresului al IX-lea al P.C.R.Participarea la consfătuire a tovarășilor Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Roman, Chivu Stoica, președintele Consiliului de Stat, și Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România și a celorlalți tovarăși din conducerea partidului și statului nos

tru este încă o dovadă a înaltei prețuiri acordată de Comitetul Central al Partidului Comunist Român și guvernul Republicii Socialiste România celor care, prin creația la planșetă, prin munca neobosită pe schelele vastului șantier al țării, înalță trainicele și impunătoarele construcții ale socialismului.Consfătuirea la care participăm, precedată de ample dezbateri la regiuni, în întreprinderi și șantiere de construcții, în institutele de cercetări și proiectări, la care au participat zeci de mii de muncitori, tehnicieni, ingineri și arhitecți face parte din metodele de muncă specifice conducerii partidului nostru de a se consulta
Primirea de către tovarășul 

Nicolae Ceaușescu

în mod nemijlocit cu cei ce dau viață hotărîrilor partidului.Sîntem convinși că participanții la consfătuire vor analiza temeinic toate aspectele muncii de cercetare, proiectare și execuție, vor arăta lipsurile și greutățile existente, vor face propuneri prețioase menite să îmbunătățească substanțial activitatea de construcții-montaj. Prin participarea activă la lucrările consfătuirii, lucrătorii din construcții vor aduce și pe această cale o contribuție însemnată la realizarea luminosului program elaborat de partid pentru desăvîrșirea construcției socialismului în patria noastră.Din însărcinarea Comitetului Central al Partidului Comunist Român și Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, declar deschise lucrările primei Consfătuiri pe țară a lucrătorilor din construcții și urez deplin succes desfășurării ei.
După alegerea secretariatului 

și a comisiei de redactare, to
varășul Petre Blajovici, mem
bru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., vice

președinte al Consiliului de 
Miniștri, a prezentat raportul 
cu privire la activitatea de con
strucții și sarcinile ce decurg 
din Directivele celui de-al IX- 
lea Congres al P.C.R.

După-amiază lucrările con
sfătuirii s-au desfășurat în ur
mătoarele secții: construcții 
industriale și agrozootehnice; 
locuințe și clădiri social-cultu-

rale ■, construcții hidrotehnice și 
gospodărirea apelor; drumuri, 
căi ferate și poduri; sistemati
zarea teritorială, urbană, ru
rală și gospodărie comunală; 
materiale și prefabricate pen
tru construcții și instalații; pla
nificarea, organizarea și contro
lul în construcții.

Lucrările continuă.
(Agerpres)

— CITITI IN PAG.

RAPORT CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA DE 
CONSTRUCȚII Șl SARCINILE CE DECURG 
DIN DIRECTIVELE CONGRESULUI AL IX-LEA 

AL P. C, R.
prezentat de tovarășul PETRE BLAJOVICI

1

Uzina meanică de mașini 
și utilaj minier din Baia 
Mare a devenit recent pro
ducătoare de utilaj și pen
tru șantierul sistemului hi
drotehnic și de navigație 
de la Porțile de Fier. Uzina 
a început producția la o se
rie de linii complete de fu-

niculare pentru transportul 
materialelor și la alimenta
toarele de mare capacitate 
necesare fabricilor de pre
parare a betoanelor.

Paralel cu aceste utilaje, 
uzina băimăreană continuă 
să producă mașini pentru 
exploatările miniere care 
altă dată se importau.

a ambasadorului Uniunii

Republicilor Sovietice SocialisteJoi, 24 februarie 1966, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a primit în audiență de prezentare pe Alexandr Vasilievici Basov,
ambasador extraordinar și plenipotențiar al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste la București.Cu acest prilej a avut loc o discuție prietenească.

Primirea de către tovarășul 

Chivu Stoica a ambasadorului «R

Finlandei
La 24 februarie, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Chivu Stoica, a primit în audiență pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Finlandei la București, Martti Jo

hannes Salomies, în legătură cu plecarea sa definitivă din România.întîlnirea s-a desfășurat în- tr-o atmosferă cordială.(Agerpres)

ășește apăsat, sa- 
lutind cind pe linul, cind pe altul 
și dacă n-ar ști că 
la șapte fix trebuie 
să telefoneze la 
uniunea raională, 
ar mai sta de vor
bă cu oamenii. Ul

tima pojghiță de zăpadă se 
amestecă adine cu pămîntul În
muiat de primul suflu al pri
măverii (oare este înșelător ?) 
și noroiul parcă se desfată sub 
tălpile mari ale cizmelor.

Astfel a Început una din zile
le de muncă din săptămîna a- 
ceasta a lui Don Gheorghe, pre
ședintele cooperativei agricole 
de producție „Lumea nouă", 
din comuna Gurtici, tocmai în 
capătul țării... Nici n-a apucat 
bine să așeze receptorul telefo
nului în furca lui că pe ușă se 
ivi cușma înaltă a lui Pavel 
Goldiș, brigadierul legumicol:

ln cirișpe ale lunii să-l avem... 
Sau n-am auzit bine ?

Don Gheorghe ascultă susu
rul burlanelor, o melodie meta
lică.

— Nu zic, pare a-i ghici ce
lălalt gîndul, apă avem acum 
din belșug. Da eu nu mi-s liniș
tit pînă nu le știu rostuite pe 
toate, cum am stabilit. Răsad-

roșii cîte au obținut și care au 
adus un venit de cinci milione 
și un sfert, multe au trecut prin 
mîinile sale. Brigadierul 
n-a uitat succesul marii recol
te și nici faptul că au dat regi
unii și exportului primele va
goane de roșii timpurii.

Ca orice șei al unei mari uni-

aduse aminte că Constantin Du
mitrescu, directorul S.M.T.-ului, 
invitat la adunarea generală de 
dezbateri a proiectelor de sta
tut, fusese cam „scărmănat" de 
oameni, iar de răspuns, răspun
sese cam în doi peri, parcă o- 
colind esențialul, cum că are 
mașini destule și destul de bu
ne. Se va vedea acum ce-i cu

șopron pentru 60 vagoane, pre
lungirea unui saivan, o bucă
tărie furajeră și cite și mai cîte 
nu găsește omul gospodar să-și 
pună în minte și să le și înfăp
tuiască. Președintele nu-și pu
tea ierta nici acum că în da
rea de seamă ținută la aduna
rea de dezbateri, nu vorbise mai 
nimic despre munca acestor

GÎNDUL 
CEL MAI FRUMOS

— Bună dimineața I
— Bunăl
Omul tușește, aprinde țiga

ra, mal stă, spune de cîteva ori 
„mda", apoi, cum se spune, își 
dă drumul ia glas:

— Ce s-aude cu grupul ter- 
mogen ? apoi insistă: pentru 
motopompe I

Președintele știe că inginerul' 
agronom a plecat la București 
în această problemă, dar tace, 
li place să-l asculte.

— Parcă era vorba ca pînă

nițele au început să „producă", 
au dat în verde, ar trebui să vii 
să le vezi... Dar nu știu, mă 
și gîndesa la lăzile de ambalaj l

Discuția continuă multă vre
me în felul acesta: președinte
le tace, brigadierul vorbește, 
vorbește despre munca lui cu o 
plăcere rar întîlnită. E în stare 
să viseze și noaptea vagoane cu 
pătlăgele roșii. E adevărat, anul 
trecut a fost cel mai bun bri
gadier. Din cele 1633 de tone

tăți economice, Don Gheorghe 
își consultă carnetul de notițe. 
Citește: „CRIȘAN GHEORGHE mi-a atras atenția să nu mai recepționăm arături superficiale cum s-a întîmplat în unele cazuri din anul trecut, chiar dacă sîntem prieteni cu directorul S.M.T.-ului." Aprecie că 
are mare dreptate Crișan. 
S.M.T.-ul era la doi pași, se au
zea de aici duduitul tractc- e- 
lor în revizie. Președintele își

mașinile. Și mai ales cu unii 
tractoriști care și în anul trecut 
trebuiseră să refacă arăturile. 
Va trebui să mai avem o dis
cuție în consiliul de conducere, 
își spuse el.

Ieși în curte. Stătu puțin de 
vorbă cu Alexandru Bolco, în 
atelierul unde lucra acesta. Bri
gada de construcții avea în sar. 
cină ridicarea unei sere înmul- 
țitor prin încălzire termică cu 
apă caldă, două pătule duble cu 
o capacitate de 40 vagoane, un

meșteri pricepuți, care, pe lingă 
hărnicie, viteza de execuție a 
lucrărilor, scorneau mereu tot 
felul de „chițibușuri", care par
că pe negîndite aduceau coope
rativei venituri de mii de lei. 
Voi să treacă și pe la grajduri, 
să vadă ce se întîmplă cu „con
sultul vitelor" care vor fi tre
cute la reformă, dar se auzi 
strigat. Venea secretara, în fu
gă. Voia urgent o semnătură 
pentru un transport de furaje. 
Uitîndu-se la ea cum alerga

înapoi spre sediu, sărind să oco
lească bălțile, găsind sprijinul 
neașteptat în cite o piatră sau 
o mînă de strujeni rătăciți — 
își aduse aminte că pe 230 ha 
de teren pînă mai ieri încă ză
cuseră tuleii de porumb, din 
toamnă. E adevărat, construise
ră cinci trăji, cum le spuneau 
oamenii unor platforme impro
vizate pe roți de remorcă, ca
pabile să transporte deodată 
1000 de snopi, dar erau 230 ha, 
nu 2 — 3 și tocmai el se anga
jase să rezolve această proble
mă. la să dea o fugă pînă aco
lo I Mergîncț, parcă mai vedea 
întinderea țjriașă a lanurilor 
de porumb le^ănîndu-se în adi
ere, parcă mal auzea glasurile 
ascuțite ale femeilor, pentru că 
mai mult ele lucraseră acolo. 
Una, Lena Roșu, i-o trîntise o- 
dată: „Noi am dus greul, așa că nu te zgîrci cu retribuția suplimentară 1" E adevărat, re
coltaseră 2952 de tone deci 
3429 kg Ia hectar (față de plan 
obținîndu-se cu 629 kg mai 
multe) pe alocuri scoseseră chiar 
4050 kg. Munciseră bine, chiar 
toarte bine femeile lor, dar, 
vorba lui Pavel Goldiș: „Au muncit ele bine, dar au fost unele care și-au udat mai mult roșiile din grădina lor decît ce-

PAVEL AIOANEI

(Continuare tn pag. a ll-a)



ROL DE CEMJȘAWASA 
SAU VIILARA L^Eil ?

Solemnitatea înmînării
unor ordine și titluri

Cinematografe

Nu de mult am primit la redacție o scrisoare din partea tovarășului GHEORGHE BONDOC, maistru la Uzinele „Vulcan" din București. „Mă 
ocup de mai multă vreme de 
pregătirea viitorilor muncitori 
ai uzinei, ne scrie dînsul. Aș 
vrea să vă semnalez un lucru 
pe care l-am observat și Ia 
care mă gindesc. Anume, fap
tul că, odată ajunși în pro
ducție, unii dintre absolvenții 
școlii profesionale au greutăți 
serioase în ceea ce privește cu
noașterea desenului tehnic și 
ca urmare întîmpină dificultăți 
și in îndeplinirea sarcinilor de 
producție. Cauza trebuie cău
tată, desigur, în primul rînd, 
in școală. Nu mă îndoiesc în
să că și mulți oameni din 
producție, maiștri, ingineri — 
care urmăresc, pe perioada 
practicii, cum se califică vii
torii muncitori — au de spus 
un cuvînt în această privință. 
Și poate cercul celor intere
sați nu se reduce numai la ei. 
Un lucru e cert: e nevoie ca 
viitorii muncitori să fie, într-o 
mai mare măsură, familiarizați 
cu desenul tehnic, mai stăpîni 
pe tot ceea ce implică cunoaș
terea și citirea lui".în legătură cu această problemă am solicitat părerea u- nor cadre didactice din mai multe școli profesionale, precum și forurilor respective din Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini.

Lipsuri mai vechi cu 
,,explozie"... întîrziatăCandidații la școala profesională vin, după cum bine se știe, din rîndul absolvenților celor opt clase ale școlii generale. Desenul are rezervat aici un număr apreciabil de ore.Dar, după cum observa tov. ing. CONSTANTIN MIHĂI- LESCU, profesor la Grupul școlar „23 August", „pentru 

mulți absolvenți ai școlii ge
nerale, atunci cînh s-au hotă- 
rît să-și aleagă o meserie, de
senul tehnic constituie o mare noutate.

Propun Ministerului Invăță- 
mintului să ia măsuri ca ele
vii școlii generale, în special 
cei din ultimul an, să fie ini- 
țiați în astfel de probleme. 
Profesorii respectivi trebuie să 
lucreze în așa fel cu elevii in
cit aceștia să-și imagineze o 
reprezentare grafică a obiec
tului secționat chiar dacă a- 
cesta nu este din domeniul 
tehnicii, ci un obiect din na
tură. Cînd elevul va ajunge 
pe băncile școlii profesionale, 
secționarea unei piese sau a 
unui ansamblu de piese nu i 
se va mai părea astfel un lu
cru atît de greu și de compli
cat".

— Ore de desen sînt multe 
în școala generală, a fost de părere tov. DUMITRU TI- HAN, profesor la Grupul școlar „Unirea". Dar cum se 1'ac 
ele? Cam 75 la sută din elevii 
noștri provin din mediul să
tesc. Eu cred că ar trebui să 
se urmărească mai îndeaproa
pe cum se desfășoară aceste 
ore, cine predă și cum predă 
desenul în școala generală a- 
cordîndu-se mai multă atenție 
în această privință de către 
organele Ministerului învăță- 
mintului și secțiile de învăță- 
mint ale sfaturilor populare. 
Sînt locuri unde acest lucru 
îl fac profesori de limba ro
mână sau de educație fizică. 
Și atunci — iată una din ex
plicațiile lipsei de intuiție la 
o parte din elevii noștri....Observații, păreri, propuneri. De bună seamă forurile respective din Ministerul în- vățămîntului pot și trebuie să le ia în considerare. Pentru că a rezerva în școala generală

0 dezbatere despre locul desenului
tehnic in școlile profesionale

ț-
; <4 ‘

un număr mare de ore de desen e mai mult decît lăudabil dar nu suficient. La fel de important este să asiguri un conținut adecvat acestor ore, să existe grija ca ele să servească cu adevărat scopului propus. Or, în această privință în școala generală este mult loc pentru mai bine.întorcîndu-ne la punctul de la care am plecat în această dezbatere, și anume la acela că, după terminarea școlii profesionale, absolvenții nu stă- pînesc în suficientă măsură cunoștințe de desen tehnic faptul ni se pare oarecum bizar. Este, desigur, o realitate ceea ce s-a spus cu privire la anumite lipsuri existente în școala generală dar asta nu explică totul.Pentru că a localiza numai aici deficiențele ar însemna să ne rezumăm de-abia la o mică parte din cauze. Trebuie găsite, evident, și alte explicații. Este necesar a vedea, de pildă, ce se întîmplă apoi pe parcursul celor trei sau patru ani de școală profesională.
Vn motiv improvizat: 

numărul de ore. Prover
bul cu paiul din ochiul 

vecinului nu explică 
totulCa durată și conținut, programa de desen tehnic pentru elevii școlii profesionale din sectorul industriei construcțiilor de mașini este cea mai studiată, analizată și verificată dintre toate programele obiectelor pe care le studiază elevii acestor școli. Este și firesc. Această programă se adresează unui număr foarte mare de elevi, din foarte multe meserii. Ca atare asupra întinderii și cuprinsului ei, a gîn- dit un colectiv format din- tr-un număr mare de profesori de specialitate, cadre care predau ele însele desenul tehnic în aceste școli.Cu toate că elevul de școală profesională studiază desenul tehnic în circa 200 de ore, numărul acestora a suscitat multe discuții controversate. Semnificativ este însă că, în cele din urmă, majoritatea participanților la dezbaterea noastră au ajuns la concluzia că nu de numărul orelor depinde totul. Este mai mult decît important interesul și străduința cu care predau a- cest obiect cadrele didactice.Să ascultăm cîteva dintre părerile exprimate :Ing. NICOLAE CERNEI, școala profesională de pe lingă Uzinele „Autobuzul" :

Dacă vrem să facem ca ele
vii să-și însușească bine de
senul tehnic trebuie spus că a- 
ceasta stă în puterile noastre, 
ale profesorilor. Cine vrea să 
facă acest lucru Ia un înalt ni
vel știe că desenul este mai 
greu de predat decît tehnolo
gia și chiar matematica. Unii 
dintre profesorii noștri nu se 
interesează însă prea mult cum 
și ce predau, ce anume este 
sau nu reținut de către elevi. 
Programa rezervă un număr 
suficient de ore pentru desen. 
Problema e ca noi, cei din 
școala profesională să Ie fo
losim mai bine, cu o mai ma
re eficacitate".De aceeași părere a fost și tovarășul ing. GHEORGHE GUȚÂ de la Școala profesională „Electromagnetica" care spunea, printre altele : „Unii 
elevi într-adevăr nu știu 
să citească un desen, nu 
„văd" în partea cealaltă a 
piesei. Aceasta se datorește și 
nouă, profesorilor de teh
nologia meseriei pentru că 
venim uneori în clasă cu plan
șe gata făcute și obligăm ele
vul să copieze ceea ce noi am 
lucrat, fără a-i oferi posibili
tatea să gîndească și să judece

singur. Trebuie, desigur, și 
ar fi bine să avem labora
toare, cabinete de desen înzes
trate cu tot ce este necesar. 
Profesorii înșiși se pot îngriji 
de procurarea unor materiale. 
Dacă însă fiecare va aștepta să 
facă alții aceste lucruri nu se 
vor realiza cine știe ce rezul
tate și, în orice caz, vom îna
inta foarte lent".Ing. AUREL LEBĂDĂ, Școala profesională de pe lingă Uzinele „Electroaparataj" :

„Am următoarea propunere: 
desenul tehnic să nu fie numai 
obligația profesorului de spe
cialitate, ci și a celui de tehno
logia meseriei. Acesta este in
giner în producție, lucrează la 
locul de muncă unde elevii 
noștri fac practică și are prile
jul să consolideze cunoștințele 
de desen ale elevilor, să facă, 
în orice caz, multe aplicații 
pe marginea celor predate în 
orele de curs.

Aș vrea să mă refer și la 
un alt lucru privind stimularea 
și pe alte linii a interesului e- 
levilor pentru însușirea cu
noștințelor ce li se predau. Co
mitetul organizației U.T.C. de 
la școala noastră a avut mai 
de mult, o inițiativă lăudabilă. 
El a sugerat să se pună în dis
cuția unor adunări generale 
ale uteciștilor problema pre
gătirii acestora în privința de
senului tehnic. Frecvența unei 
astfel de teme, discutarea ei 
și în alte organizații U.T.C. din 
școlile profesionale ar fi bine 
venită".

O propunere generală cu 
privire la aptitudini și o 
observație concretă în 

legătură cu caietul de 
practicăNIȚU NICOLAE, inginer în serviciul de proiectare — U- zina de mașini electrice : „Eu 

predau tehnologia meseriei la 
matrițeri din anul 1959. în- 
timpin multe greutăți cînd 
trec la secționarea unor ma
trițe. Propun ca, înainte de a 
îmbrățișa o meserie, să se ve- 
fice timp de două-trei săp- 
tămîni aptitudinile fiecă
rui elev. Să se vadă ce 
înclinații tehnice au ei, în 
ce fel surprind elementele de 
desen în spațiu. In raport de 
rezultatele unei astfel de pro
be să fie repartizați la una sau 
alta din meserii".Posibilități pentru predarea și însușirea cunoștințelor de desen tehnic sînt, fără îndoială, numeroase.Poate părea un amănunt, dar unul din mijloacele prin care elevul are tocmai posibilitatea să aplice ceea ce învață în orele de curs este caietul de practică. Deși introducerea caietelor respective a avut inițial un scop foarte precis, în multe locuri ele au devenit o formalitate.Dacă un asemenea caiet de practică și-ar recăpăta adevărata sa menire nu ne îndoim că elevul ar avea priviri incomparabil mai largi asupra noțiunilor de desen tehnic. Este de datoria școlii să controleze mai riguros — prin profesorii de tehnologia meseriei sau desen — ce este trecut în aceste caiete, să oblige pe elevi să facă, personal, mai multe schițe, reprezentări grafice ale diferitelor piese și produse. Dar obligația de a îndruma și controla elevii din acest punct de vedere trebuie lărgită. Acest lucru trebuie să-l aibă în vedere și maiștrii, inginerii din secțiile unde elevii fac practica de producție.In numerele viitoare ale ziarului nostru vom expune punctele de vedere ale altor cadre didactice din diferite școli profesionale din țară.

IORDACHE BODEA

Gîndul cel mai

;:£:

Pe schele. (Șantierul Uzinei metalurgice București).

I
a- dedeea morală a cestor tablouri epocă, re-create în marginile ficțiunii, dar avînd acoperire (în primele două proze Iubita 

lui Bălcescu șl 
Cătină damnatul)în documentele autentice este de a trezi „emoția cititorului pentru eroii noștri sociali". Publicate în 1948 în Națiunea și Viața românească (împreună cu Noi vrem pămînt scrisă în manieră neosemănă- toristă cum o apreciază autorul) cu evidente, atunci, intenții morale devin acum, grupate în actuala ediție — datorită dinamicii relației dintre operă și cititor — un triptic în care exercițiul de tehnică a reconstrucției literare vine în prim-plan. Ceea ce remarca entuziast G. Ibrăileanu, aflat în fața unei facultăți care, citind exegeza călinesciană aplicată fenomenului eminescian, era polimorfia stilului marelui critic. Indicarea acestei capacități găsea, în părerea exprimată de mentorul Vieții ro

mânești, instrumentul trecerii cu succes a unui examen a- proape imposibil atunci : 
„Psihologia lui Eminescu, d. 
G. Călinescu, a făcut-o ca ar
tist și, trebuie repetat, ca ar
tist creator. D-sa a făcut ceea 
ce s-a numit „de la psihologie 
vivante" Mecanismul de refacere a unor psihologii trecute, ca fapt obiectiv,, dar fulgurate în elaborarea operei artistice poate fi mai ușor desfăcut în aceste două tablouri de epocă, cum pot fi numite Iubita lui 
Bălcescu și Cătină damnatul. Substanța primei bucăți i-a fost sugerată lui Călinescu de
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cunoscuta scrisoare consolatoare adresată de Bălcescu lui V. Alecsandri în noiembrie 1847 („Să întoarcem ceea ce 
ne-a mai rămas din dragostea 
noastră, s-o întoarcem către 
țara noastră. România va fi 
iubita noastră".) Motivul capătă în anecdota lui Călinescu un alt tratament. Fraza patetică cu care-și îmbărbăta Bălcescu prietenul rănit de pierderea iubitei sale, se consti-

In laboratorul de Încercat ma
șini hidraulice al Institutului 

politehnia din Timișoara

La căminul culturalba căminul cultural din comuna Crevenicu, raionul Videle, în cadrul ciclului de conferințe agrozootehnice, cu sprijinul inginerei Angela Alexandrescu, au loc o serie de prelegeri interesante și utile pentru țăranii cooperatori ; „Creșterea albinelor și valorificarea produselor apicole prin cooperativele de consum*. „Producții mari și de calitate în viticultură* etc.In același timp au loc și programe artistice.
ALEXE CORVIN 

corespondent voluntar

(Urmare din pag. I) le din lotul cooperativei. Sigur că au pierdut cu asta, dar de fapt au cîștigat un lucru mai de preț t învățătura de minte. Nici o muncă de lămurire nu le-ar fi învățat mal bine. Și tot așa și pe cele care n-au ținut seama de densitatea ia porumb. Oare au crezut că indicațiile științei, ale agronomilor noștri, sînt niște vorbe, acolo, zvîrli- te în vînt ? Și iată că, au avut și ele parte de cîștigul bun al învățăturii I Anul ăsta trebuie să dăm mai mult I Trebuie, pentru că putem, pentru noi, pentru averea noastră I “
Era foarte adevărat I Asta era 

partea lor tare, irontul lor in
vincibil, cultura vegetală I Doar 
șesul e pînă hăt departe, unde 
nu mai vezi nici cu ochii I Gri
ul a mers bine anul trecut, anul 
ăsta va merge și mai bine. Nu 
e un simplu presupus! Privi 
spre cerul senin ca spre un ali
at perfid care nu-și tine cuvîn- 
tul 1 Și zîmbi cu ironia adver
sarului care coace o manevră 
neprevăzută. Se gîndea cu si
guranță la mărirea progresivă 
a irigațiilor, ceea ce va scoate 
pămîntul de sub dominația no
rilor, se gîndea la „bombarda
rea" solului cu Îngrășăminte

chimice, la marea mecanizare. 
Bine, spusese Julean Ion : „Pornim în această primăvară poate cea mai mare campanie a noastră. Și pentru o campanie mare sînt necesare cele mai moderne mijloace. Numai cu entuziasm n-ai să poți face griul să se coacă I" Entuziasm 
aveau cu toții. Aveau și mașini, 
insă nu in suficientă măsură 
repartizate de S.M.T., dar nu se 
puteau plinge Trebuiau, totuși, 
mai multe prășitoare, mai mul
te mașini de împrăștiat îngră- 
șămintele chimice, oamenii lan
saseră această idee și o susți
nuseră. Și el, președintele, oda
tă cu ei I Nu-i vorbă, folosirea 
lor la cel mai înalt randament 
lăsase măi an de dorit. In tre
cuta primăvară nici chiar gra
pele, care sînt cele mai simple 
unelte ale agriculturii, nu fuse
seră folosite îndeajuns. Rău, 
pentru că recolta ar fi fost mai 
mare. Nici așa n-aveau motive 
a se plinge In 1965 pe cele 
850 ha semănate cu grîu se ob
ținuseră 195 000 kg. grîu, adi
că, socotind mal simplu, 2288 kg 
la hectar, față de planul lor ca
re prevedea doar 1 700 ha.

De fapt bătălia principală aici 
se dăduse Renunțaseră la soiul extensiv 301 pe care, poate, îl 
aleseseră moi mult pentru fru-

La Palatul Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România a avut loc joi la a- miază solemnitatea înmînării unor ordine și titluri.Au participat tovarășii Chivu Stoica, Ștefan Voitec, Constanța Crăciun, acad. Ilie Murgulescu, Grigore Geamă- nu, Gheorghe Stoica, precum și membri și membri supleanți ai C.C. al P.C.R., oameni de știință și cultură.Pentru merite deosebite în opera de construire a socialismului s-a înmînat ordinul „Steaua Republicii Socialiste România" clasa I acad. Ștefan Nicolau, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale. A fost înmînat tov. Ștefan Voi- cu, redactor șef al revistei „Lupta de clasă", ordinul „23 August" clasa I, pentru activitate îndelungată în mișcarea muncitorească și merite

deosebite în opera de construire a socialismului.Pentru merite deosebite în opera de construire a socialismului a fost conferit „Ordinul Muncii" clasa I tov. Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe.Sculptorului Gheorghe D. Anghel 1 s-a conferit titlul de „Artist al Poporului din Republica Socialistă România", pentru activitate îndelungată și merite deosebite în domeniul artelor plastice.După înmînarea înaltelor distincții tovarășul Chivu Stoica, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, în numele C.C. al P.C.R. și al Consiliului de Stat a felicitat călduros pe cei decorați, urîndu-le noi succese în activitatea viitoare.A răspuns acad. Ștefan Ni- colau.

TOM JONES
rulează la
10; 12,30;
București
15,30; 18,15; 21), Tomis (o- 
rele. 8,15; 11; 14,30; 17.15;
20), Melodia (orele 9; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,30), Excel
sior (9,30; 12,15; 15; 17,45; 
20,30).

PROCESUL ALB — cinema
scop

Patria (orele 
16; 18,30; 21), 

(orele 9,15; 12;

rulează la Republica (orele 
9; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 
21,15), Grivi(a (orele 10; 
12,30; 15,30; 18; 20,30).

GUSTUL MIERII — comple
tare

(Agerpres)
INFORMAȚIIîn cadrul marilor aniversări culturale recomandate de Consiliul Mondial al Păcii, la Casa Universitarilor din Iași a avut loc joi o manifestare consacrată centenarului nașterii scriitorului francez Romain Rolland. Despre viața și opera marelui scriitor a vorbit Va- leriu Stoleriu lector al universității ieșene.A urmat un concert Beethoven, prezentat de orchestra de cameră a Filarmonicii „Moldova".

★Cu prilejul turneului noastră a Ansamblului tece și dansuri „Neo Lao Hak-
de
în 
de

stat
țara 
cîn-

sat" din Laos, Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă a oferit joi o masă în sala de recepții a restaurantului Nord Hotel.In aceeași zi, artiștii din Laos au părăsit Capitala îndreptîn- du-se spre R.P. Bulgaria.
★Orchestra simfonică a Filarmonicii de stat din Ploiești a avut ca oaspete, la concertele de miercuri și joi pe pianista Margarita Feodorova (U.R.S.S.) și pe dirijorul Alecu Sfetcu, de la Filarmonica de stat din Galați. Programul a cuprins lucrări de Albert Roussel, Schumann, Bach și alți compozitori.(Agerpres)parență de flirt întreținut de ambele părți, consumat în maniera saloanelor epocii, o obligă pe serdăreasă la indiscreție. Refuzată potențat și galant, serdăreasa află în final numele iubitei ciudatului musafir : „Cu mîinile în

tinse spre candelabru, după o 
scurtă pauză, musafirul zice 
solemn: — Iubita mea se chea
mă ROMANIA". Atitudinea interzisă a refuzatei provoacă

Ficțiune
și exercițiu

critic >
lui Bălcescu cutuie în Iubita alte note psihologice.La o „searea" organizată la boierul V., om de ambiguități politice, care-i procură autorului o detaliată descriere a unui interior cu piese de o alcătuire compozită („casa, bo

ierului V. prezenta caracterele incertitudinii morale") unul din cei doi tineri (cel înalt care „deși părea a nu fi mai în vîrstă de 30 de ani"...) declanșează serdăresei un interes special. Dialogul cu a-
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tinerilor musafiri (Nicolae Bălcescu și secretarul său Pantazi Ghica) o „secretă ironie".Un ciclu' parcurs complet în elaborare îl presupune compunerea prozei Cătină damna
tul, în care exercitarea poli- morfiei stilului este mult reliefată. Din ce a rămas în urma adolescentului
Marșului revoluționar la 1848, cîteva poezii, penetrant definește mental psihologia lui variantă redondantă,

autor al cîntat criticul funda- 
Catina, balca-

nică am zice noi, a damnatului de tip byronian : „Poezia 
lui e ardentă cu mîinile ridi
cate la cer..." (G. Călinescu — 
Istoria literaturii române), iar unica imagine, probabil, transmisă nouă, a poetului alături de geamănul său Costică, o- feră apoi autorului posibilitatea unor ipostaze dinamice, fictive e adevărat, dar adevărate, artistic, prin respectarea spiritului documentului fotografic conservat de Revista 
nouă. Alte cîteva amănunte păstrate din memoriile contemporane (hemoptiziile poetului, din care cauză a murit la o vîrstă fragedă, proclamația pe care a citit-o la 11 iunie pe ulița Lipscanilor, alături de cadetul Magheru) sînt punctele de sprijin de pe care Călinescu edifică narațiunea, fictivă în părțile ei componente, dar singura posibilă prin respectarea datelor reale și cu virtuți caracteriologice ale mărturiilor.Noi vrem pămînt depășește cadrele în care se mișcă, în primele două tablouri de epocă, autorul. Demonstrarea e- xercițiului se poate susține și aici, dar cu alte instrumente.Ceea ce integrează Iubita 
lui Bălcescu și Cătină dam
natul prozei literare este, aparent paradoxal, intenția morală a compunerii lor. Altfel cele două „vignete în stil Ce- lesten Nanteuil" ar fi rămas exerciții superioare făcute de criticul și istoricul literar în laboratorul său intim.

V. ARACHELIAN•) G. Călinescu, Iubita lui 
Bălcescu, Editura militară.
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Un nou lot de combine pentru recoltarea păioaselor produs de Uzinele „Semănătoarea

frumos
musețea lui, pe motiv că are 
paiul înalt, vinjos, iar țepii 
lungi... Dar pentru că este vor
ba de piine și nu de pălării de 
paie, în 1965 au semănat pe 80 
la sută din suprafață soiul Bezostaia, de data asta, vorba 
lui Fetița Tudor, pe motiv că 
acest soi „umple mai bine sacul" l Pe tarlaua Samzi s-au 
împrăștiat îngrășăminte azotoa- se încă pe zăpadă și tocmai pe 
această postată au recoltat 
3643 kg. la hectar. Anul ăsta 
au băgat în pămînt între 400— 
500 kg îngrășăminte azotoase, 
dacă se gîndea și la cele îm
prăștiate în toamnă.

Si tot gindindu-se astiel, Don 
Gheorghe, președintele coope
rativei „Lumea nouă" din Curti- 
ci, delegatul acestor cooperatori 
la Congresul țăranilor, cum i se 
spune marii consfătuiri pe țară 
din luna martie — se depărta 
printre marile loturi de pe 
care se topeau zăpezile lui fe
bruarie, visînd la bogăția recol
telor din vară. Mergînd așa și-l 
aminti pe S. Ion, parcă-1 vedea 
aevea, într-o primăvară ca as
ta, după ce tocmai își uniseră 
ogoarele, mergînd, rătăcind tot 
așa peste cîmpurile arate atunci 
luînd-o cînd într-o parte, cînd 
în alta, aplecindu-se și cule- 
gind pămînt în pumni, sfărîmîn-

du-I, parcă-1 Încerca... Se apro
piase de el și-l întrebase: „Dar 
ce draci cauți Ioane ?' Omul 
tresărise și spusese mirat și el : 
„Naiba știe I Pe semne ziua de 
ieri 1" Și plecase dînd a lehami
te din mină. Aflase mult mai 
tîrziu că S. Ion încercase în di
mineața aceea cețoasă să-și re
cunoască în marea întinsă, nea
gră și parcă neliniștită din cau
za aburilor ce se ridicau din pă
mînt, pămîntul proaspetei coo
perative, bietul său locșor care 
ani de zile tăcuse din omul voi
nic de astăzi, cu muiere voinică 
și copii sănătoși, o biată umbră 
cu fața neagră și țepoasă. Po
vestea asta mărturisită la un 
pahar de vin, după multă vreme, 
îi răscoli sufletul. Cui i-ar mai 
trece azi prin minte să găsească 
în întinsul mării o biată vadră 
de apă, anume a lui ? Astăzi 
știu cu toții că marea este a 
tuturor și sînt mîndri de asta. 
Ce reprezintă azi această mare? 
Dacă ar compara cineva numai 
cifrele ultimilor ani... In 1962 
valoarea totală a averii era de 
7 638679 lei. Bilanțul anului 1965' înscrisese suma de 
10 377 576 lei, adică în trei ani 
averea lor crescuse, cum spu
neau tovarășii contabili, cu 35 la 
sută.
Asta 
2478 
brațe 
careturile", animalele de pova
ră și productive ? Nici pe de
parte I In averea de neprețuit 
a cooperativei intrau înainte

Ce însemna oare asta ? 
însemna oare numai cele 
hectare lucrate de 1211 
de muncă, atelajele, „a-

de toate oamenii, felul în care 
ei se schimbaseră, renunțarea și 
încleștarea acea primitivă, 
oarbă, pentru petecul lor de 
pămînt, desprinderea de instinc
tul acela moștenit în vremurile 
vechi, de lupte sîngeroase pen
tru o bucată de pline. Și nu se 
schimbaseră numai pentru că 
an de an venitul lor crescuse, 
nu numai pentru că ziua de 
muncă a ajuns anul trecut la o 
valoare, judecind după pretu
rile de Stat, de 29,20 lei, după 
prețurile pieței de 39 lei I Nu e 
numai asta. Și nici numai pen
tru faptul că toată lumea a a- 
juns să se mire că țăranii au 
televizoare, se culcă pe reca- 
mieuri, că un băiat, cînd își incintă iubita îi sărută mina I S-a 
schimbat ceva în structura e- 
sentială a omului de pe ogor. 
Este ceva, gîndea Don Gheor- 
ghe, care nu se poate spune îh 
cuvinte simple și puține... Se 
ținuseră multe ședințe, adunări 
generale, de brigăzi, ședințe de 
partid și de U T.C... Avusese
ră, la vreme, multe victorii, 
multe înfrîngeri In producție, 
în viață... Era și aceasta. Și în
că altceva. Și acest altceva 
știa că este cel mai important 
lucru. Învățătura partidului 
pătrunsese prin rațiune în su
fletul oamenilor și roadele în
cepeau să se arate. La unii oa
meni această lumină încolțise 
mai repede, la alții mai lent. 
Oamenii se eliberaseră într-un 
timp destul de scurt de un mare 
balast de prejudecăți. Acești

— PLASMA
rulează la Luceafărul (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
20,45).

FATA DIN JUNGLA
rulează la Capitol (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30 21), 
Feroviar (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,30; 21).

WINNETOU — cinemascop 
(seria a Il-a)

rulează la Festival (orele 9; 
11,30; 14; 16,30; 19;. 21,30), 
Aurora (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,45; 20,30 — în 
completare — GARA), Mo
dern (orele 9,45; 12; 14,15;
16,30; 18,45; 21 — în com
pletare — SĂRBĂTOAREA 
UNIRII PRINCIPATELOR 
ROMÂNE).

CALEA VICTORIEI sau CHE
IA VISURILOR

rulează la Victoria (orele 
10; 12? 14? 16? 18,15? 20,30), 
1 ioreasca (orele 11,45; 14; 
16,15? 18,30? 20,45 — ora 
10 program pentru copii). 

DEPĂȘIREA — completare — 
ȘI ACUM PUȚINĂ GIMNAS
TICĂ

rulează
11,15;
20,45),
11,30;
21),
15; 17,30; 20).

LA REGE — completare

la Central (orele 9; 
13,30; 15,45; 18,15; 
Miorița (orele 9; 
13,45; 16,15; 18,45; 

Arta (orele 10; 12,30;

ȘAH
— ADAM ȘI EVA IN FIAT 
LUX

rulează la Union (orele 16; 
18,15; 20,30), Volga (orele 
9,45; 11,45; 13,45; 16; 18,15;
20.30) , Lira ‘ ‘
19: 21).

PROCESUL DE
BERG — ambele

rulează ' la
11,30; 16; 19,30 — Program 
pentru 
Gloria
19.30) , 
poare (orele 10; 16; 19,30).

(orele 15; 17i

LA NtlRN- 
serii
Doina (orele

copii — ora 10). 
(orele 10,30; 15,45» 
înfrățirea între po-

Cadru din filmul italian 
pășirea

VARA ÎN NORDUL SĂLBA
TIC — UMBRA TRUPULUI 
— ȘTIINȚA ȘI TEHNICĂ nr. 
4

rulează Ia Timpuri Noi (ore
le 10—21 (în continuare).

AUTORIZAȚIA DE CĂSĂTO
RIE — completare — SCULP
TORUL ȘI TIMPUL

rulează la București (oiele 
14; 16; 18; 20), Popular țâ
rele 16; 18,15; 20,30).

FATA LUI BUBE
rulează la Crîngași (orele 
16; 18,15; 20,30).

VIZITA — cinemascop
rulează la Drumul Sării (o- 
rele 16; 18; 20), Crîngași 
(orele 16; 18,15; 20,30).

STEAUA BALETULUI — 
BĂIATUL ȘI FURTUNA

la Buceqi (orele 10; 
16,30, 18.30;
LA ORA

— DE LA

rulează 
12; 14;

DUMINICĂ 
completare 
CARI ADUNATE

nilează la Cosmos 
16,15; 18; 20).

PINGUINUL — completare 
NIMIC DESPRE ARHIMEDE

(orele

20.30).
6 — 
PES-

(orele

CU

(orele
Flamura

rulează la Flacăra 
16; 18,- 20).

CE S-A TNTÎMPLAT 
BABY JANE?

rulează ia Moșilor 
11; 15; 18; 21).
(orele 9,30; 12,15; 15; 17 45; 
20,30).

ÎNVĂȚĂTORUL DIN VIGE- 
VANO

rulează la Viitorul (orele 
15,30; 18; 20,30).

AMINTIRI DIN COPILĂRIE
— completare — PĂPUȘARII 

rulează la Colentina (orele

oameni, nu numai cei de pe 
ogoarele de lingă Curtici, ci 
pretutindeni, sînt oameni liberi, 
muncesc liberi, își apreciază 
singuri munca, la justa ei va
loare, își conduc acum singuri 
munca I lncepînd de la proble
me mai mari, de organizare (ca 
Lepăduș Gh., care a analizat în 
proiunzime munca unei brigăzi, 
propunînd pe lingă alte măsuri 
organizatorice să se țină, pe 
campanii, măcar 3 adunări ; ca 
Julean I. poreclit ceferistul, 
care ceruse un sever control 
din partea consiliului asupra 
activității șefilor de echipă; ea 
Crișan Gh., care, apreciind 
munca femeilor cere cu înalt 
cavalerism să li se acorde ne
apărat mijloace de transport la 
locul de muncă, să li se amena
jeze șoproane de tulei ca să ai
bă unde să se adăpostească va
ra de ploile torențiale, „știindu- 
se că femeile sînt mai gingașei") 
— și isprăvind cu o întrebare 
a lui Ion Julean, anume dacă 
dovlecii dau sau nu randament 
ia sectorul zootehnic, să se știe 
dacă să se mai semene — iată, 
își spunea președintele, parcă 
pregătindu-și o cuvîntare, nu
mai cîteva pilde care dovedeau 
nu numai creșterea conștiinței 
oamenilor, participarea lor di
rectă la treburile și conducerea 
cooperativei, dar și gîndul ace
la frumos al său: învățăturile 
pline de înțelepciune ale parti
dului au pătruns în sufletele
oamenilor și s-au reflectat în ■ 
mii de ecouri luminoase I. “

I a I
I 
I 
i 
I 
l 
i 
i 
I 
i 
I 
f
(16; 18; 20).

MUNCILE LUI HERCULE 
rulează la Progresul (orele 

115,30; 18; 20,15).
TRAGEȚI ÎN STANISLAS — 
completare — O VtNĂTOARE 

(NEOBIȘNUITĂ 
rulează la
10—16; 18.

1 
I
I 
I 
i

Ferentari (orele
10—16; 18,15; 20,30).

Televiziune
VINERI 25 FEBRUARIE11,25 Aspecte de la Campionatul mondial de patinaj artistic (exerciții libere — bărbați). Transimisiune de la Davos (Elveția). 19,00 Telejurnalul de seară. 19.15 Pentru cel mici. 20,00 Săptămîna. 21,00 Avanpremieră. 21,15 Te-

leglob. 21,45 Atlas folcloric.22,30 Telejurnalul de noapte. Buletin meteorologic.I
I
I
Itinaj f libere), 'TlnrTAC’

SlMBĂTA 26 FEBRUARIE19,00 Telejurnalul de seară. 19,15 Pentru cei mici. 20,00 Tele-enciclopedie. 21,00 Film : Sfîntul. 21,50 Aspecte de la campionatul mondial de pa- artistic (dans — figuri ). Transmisiune Davos (Elveția). 23,00 jurnalul de noapte. Buletin meteorologic.
de la Tele- Sport.



Raport cu privire la activitatea de construcții și sarcinile

ce decurg din Directivele Congresului al IX-lea al P. C. R.
prezentat de tovarășul Petre Blajovici

Prima consfătuire pe țară 
a lucrătorilor din construcții are loc la începutul unei noi etape de dezvoltare impetuoasă a întregii economii, în plină desfășurare a muncii creatoare a întregului nostru popor, care a pășit cu fermitate și entuziasm la îndeplinirea sarcinilor noului plan cincinal.Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român — eveniment de importanță istorică în viața partidului și a poporului — a făcut bilanțul realizărilor din anii șesenalu- lui și a stabilit liniile directoare ale progresului continuu al întregii economii naționale, căile înfloririi multilaterale a României socialiste. Așa cum s-a arătat la Congres, sarcinile fundamentale în domeniul dezvoltării economiei naționale în perioada 1960-1965 au fost îndeplinite cu succes. în acești ani, a continuat în ritm susținut procesul de industrializare a țării, a crescut gradul de valorificare a resurselor naturale, s-a asigurat dezvoltarea proporțională, echilibrată, continuu ascendentă, a întregii economii, s-au folosit în mai mare măsură rezervele de care dispune agricultura noastră socialistă. In vederea asigurării condițiilor necesare înfăptuirii sarcinilor mărețe de dezvoltare a economiei prevăzute pentru perioada 1966-1970 partidul și guvernul au concentrat mijloace materiale și financiare deosebit de importante pentru realizarea unui vast program de investiții industriale, agricole și social-culturale.Potrivit Directivelor Congresului, în perioada 1966— 1970 urmează să se realizeze un volum de investiții din fondurile statului de 250-260 miliarde lei; constructorii vor executa un volum de lucrări de circa 1,7 ori mai mare decît cel din ultimii cinci ani.Perfecționarea neîntreruptă 

a activității de construcții, arhitectură și sistematizare, a stat în permanență în atenția partidului nostru. în repetate rînduri, conducerea 
de partid și de stat a analizat în profunzime aspectele esențiale ale muncii lucrătorilor din construcții și a stabilit sarcini precise, care să asigure realizarea planului de investiții în ritmul și la nivelul calitativ impuse de dezvoltarea în ansamblu a economiei. Prima consfătuire pe țară a lucrătorilor din construcții, inițiată de partid, 
este o nouă și grăitoare dovadă a acestei preocupări.Consfătuirea va dezbate principalele probleme ale muncii de cercetare, proiec
tare și execuție. Pornind de la experiența acumulată în această ramură a economiei, ea va stabili căile ce trebuie urmate și măsurile ce se impun pentru mobilizarea tuturor resurselor în vederea îndeplinirii cu succes a sarcinilor de mare răspundere trasate de Congresul al 
IX-lea al partidului, privind ridicarea eficienței economice a investițiilor prin accelerarea ritmului de execuție în vederea scurtării termenelor de punere în funcțiune, concomitent cu îmbunătățirea calității, creșterea productivității muncii și reducerea prețului de cost al lucrărilor de construcții-mon- taj. în ansamblul efortului general pentru dezvoltarea economiei naționale, pentru ridicarea continuă a bunăstării poporului, o contribuție substanțială o aduc cei peste o jumătate de milion de constructori — muncitori, tehnicieni, ingineri și arhitecți. Ei realizează aproximativ 8 la sută din venitul național al țării.Munca constructorilor a căpătat, în zilele noastre, o mare prețuire și stimă. Nenumărate lucrări impunătoare atestă rodul strădaniilor neobosite ale constructorilor, care continuă, în condițiile orînduirii socialiste, valoroasele tradiții ale tehnicii și arhitecturii românești. Remarcabile personalități cum sînt inginerii Anghel Saligny, Elie Radu, Ion Ionescu-Bizeț, Nicolae Profiri sau arhitec- ții Ion Mincu, Grigore Cerchez, Petre Antonescu, Dui- liu Marcu, au realizat prin opera lor un mesaj transmis statornic, din generație în generație.După ce au fost scoase în evidență realizările obținute în anii șesenalului în activitatea de construcții, raportul s-a oprit asupra problemelor de sistematizare. Justa orientare a sistematizării are un rol determinant în organizarea și valorificarea eficientă a teritoriului, în amplasarea rațională a marilor investiții șl lucrări, în dezvoltarea armonioasă a centrelor populate și în asigurarea condițiilor celor mai bune de viață, muncă și odihnă ale populației. Deși în perioada șesenalului s-au obținut pe 
această linie unele rezultate bune, sistematizarea teritori
ală nu s-a dezvoltat la nive

lul necesităților economiei naționale, îndeosebi în ce privește studierea și fundamentarea amplasării geografice a noilor investiții industriale.Atenția și volumul cel mai mare de muncă s-au concentrat în ultimii ani, asupra activității de sistematizare a orașelor. S-au elaborat și au fost avizate de organele centrale de specialitate schițe de sistematizare pentru 181 din cele 183 orașe și pentru 69 din cele 81 localități cu caracter urban.Rezultate apreciabile s-au obținut în sistematizarea zonelor industriale. Cu toate rezultatele pozitive obținute, activitatea de sistematizare nu a ținut pasul cu ritmul impetuos de dezvoltare a economiei. Deficiențele în activitatea de sistematizare au avut numeroase consecințe negative. Astfel, schițele nu s-au elaborat în variante, cu justificările tehnico-econo- mice necesare, care să permită alegerea soluției optime înainte de definitivarea lucrărilor, așa cum a fost cazul schiței orașului București și ale altor orașe. Alteori, amplasarea în exteriorul localităților a lungit distanțele și a scumpit rețelele tehnico- edilitare, necesitînd, adesea, dezafectări de teren agricol.Neglijarea particularităților orașelor la stabilirea prin schiță a structurii lor, aplicarea mecanică sau repetarea unor formule rigide nu au permis personalizarea fiecărei localități.Multe din lipsurile arătate s-ar fi putut evita, dacă comitetele executive ale sfaturilor populare s-ar fi preocupat mai îndeaproape și cu mai multă competență de problemele sistematizării.O mare răspundere pentru lipsurile manifestate în activitatea de sistematizare revine Comitetului de Stat pentru Construcții, Arhitectură și Sistematizare, care nu a dezvoltat la un nivel corespunzător studiile și cercetările, nu a manifestat suficientă exigență față de economicitatea propunerilor supuse spre avizare. în desfășurarea activității de sistematizare au existat și greutăți create în special din lipsa u- nor date tematice de fundamentare care trebuiau furni- •zate de ministere, alte organe centrale și de Comitetul de Stat al Planificării, pe baza planificării de perspectivă.Proiectanții din domeniul construcțiilor industriale, a- grozootehnice și inginerești au înregistrat rezultate valoroase.La proiectarea unor obiective industriale au fost promovate soluții care asigură desfășurarea mai bună a proceselor tehnologice și condiții favorabile de muncă, ușor adaptabile la modificări ulterioare ale procesului de producție. Soluțiile tehnice prevăzute într-o serie de proiecte au urmărit reducerea duratei de execuție, sporirea productivității muncii, scăderea costului și îmbunătățirea calității lucrărilor. Astfel, soluțiile cu structuri din elemente tipizate prefabricate, prevăzute la halele industriale, au asigurat o înaltă eficiență tehnică și economică construcțiilor respective, care totalizează o suprafață de circa un milion metri pătrați. însemnate economii s-au obținut și prin amplasarea unor utilaje în aer liber la obiectivele construite în industria chimică și a petrolului. Soluții eficiente, la nivelul tehnicii moderne, au fost aplicate frecvent și în domeniul construcțiilor hidrotehnice, al celor pentru irigații, al construcțiilor de căi ferate, drumuri și poduri.în continuare, raportul a reliefat că în domeniul proiectării lucrărilor industriale, inginerești și agrozootehnice s-au manifestat și o serie de lipsuri, care au influențat negativ mai ales asupra eficienței economice a investițiilor. La proiectarea construcțiilor industriale s-au făcut multe exagerări, care au mărit nejustificat costul lucrărilor, menținînd pe economia națională o pondere ridicată a volumului de construcții în cadrul investiției totale. în multe cazuri, suprafețele și înălțimile halelor de producție sînt supradimensionate.; se a- doptă soluții costisitoare, care nu sînt impuse de procesul de producție; se exagerează în răspîndirea obiectelor pe teren, ocupîndu-se mari suprafețe arabile și mărindu-se inutil costul rețelelor. Folosirea construcțiilor metalice a fost extinsă și în cazuri nejustificate, determinînd creșterea costului și a consumului de metal, fără avantaje economice.în anii șesenalului, s-au realizat progrese în proiectarea construcțiilor de locuit. Sistemul constructiv utilizat în mod frecvent la blocurile cu pînă la cinci nivele a fost zidăria portantă cu planșee din elemente prefabricate. S-au folosit și panourile mari,

care permit un grad ridicat de industrializare. în ce privește clădirile înalte, s-a extins e- xecutarea structurilor monolite cu ajutorul cofrajelor glisante sau al panourilor de inventar.Referindu-se la costul locuințelor, raportul a arătat că printr-o mai susținută preocupare a beneficiarilor, proiec- tanților și executanților, prin eliminarea cheltuielilor inutile, sumele alocate pentru construcția de locuințe vor putea fi mai bine valorificate, în vederea îmbunătățirii în continuare a confortului și finisajelor.în continuare, raportul s-a ocupat de unele aspecte ale proiectării construcțiilor so- cial-culturale, subliniindu-se că se resimte lipsa de proiecte tip în variante pentru mai multe categorii de școli, cluburi, case de cultură etc. Totodată, s-a remarcat că la clădirile social-culturale și la locuințe se repetă unele forme simpliste, se aplică soluții nediferențiate. Unele din a- ceste lipsuri revin C.S.C.A.S., care în avizarea proiectelor nu a dat dovadă de suficientă fermitate în înlăturarea soluțiilor neeconomicoase, a exagerărilor. De multe ori durata globală de avizare la toate forurile în drept a depășit termenele normale, creînd în- tîrzieri în realizarea documentațiilor și investițiilor, situație la care a contribuit adesea și calitatea necorespunzătoare a proiectelor.Directivele Congresului al IX-lea al partidului privind sarcinile ce revin constructorilor în cincinal, experiența a- cumulată, propunerile ce s-au făcut în adunările premergătoare Consfătuirii conturează, în linii mari, căile pe care trebuie să le urmeze lucrătorii din proiectare pentru a asigura documentațiile tehnice necesare realizării vastului program de investiții.O acțiune deosebit de importantă în această etapă este extinderea folosirii schițelor de sistematizare regională, teritorială și, mai cu seamă, organizarea și desfășurarea studiilor pentru întregul teritoriu al țării, în strînsă corelare cu prevederile planului cincinal și ale dezvoltării în perspectivă a economiei naționale. în vederea stabilirii soluțiilor se vor studia și prezenta în toate cazurile variante comparative. Pentru extinderea o- rașelor se va recurge, în primul rînd, la terenurile improprii pentru agricultură și care nu implică cheltuieli neraționale de fundare. La amplasarea industriilor trebuie să se țină seama de asigurarea condițiilor de igienă urbană ; de asemenea, se va urmări o mai strînsă cooperare între zonele industriale și zonele de locuit la crearea dotărilor energetice, edilitare și social-culturale, precum și între industriile din zonă.Alegerea amplasamentului ansamblurilor de locuit, a regimului de înălțimi și a tipurilor de construcții trebuie să fie întemeiată pe considerente economice, evitîndu-se excesul de clădiri înalte costisitoare și terenurile dificile în fundare.în scopul evitării monotoniei și creării unor trăsături specifice se va urmări sublinierea trăsăturilor particulare ale localităților, constituite de condițiile naturale sau de cadrul construit existent, se vor păstra și pune în valoare monumentele istorice și ansamblurile valoroase ale orașelor, se va recurge în mai mare măsură la arhitectura spațiilor verzi și arta plastică monumentală.Sistematizarea satelor este o sarcină importantă, de mare amploare, pusă de conducerea partidului în fața noastră și trebuie începută neîntîrziat.Dat fiind caracterul complex al problemelor de rezolvat în acest domeniu este necesar ca organele centrale de resort să studieze și să propună măsuri pentru atragerea și specializarea cadrelor cu pregătire superioară — arhitecți, ingineri, economiști, sociologi, igieniști și alții — necesare pentru cercetare și proiectare în sistematizare.Cunoașterea încă de la începutul cincinalului a principalelor obiective ce urmează a fi construite, cu amplasarea lor concretă, creează condiții deosebit de favorabile elaborării unor documentații temeinic studiate. Proiectanții vor urmări, în continuare, micșorarea distanței dintre clădirile componente ale ansamblurilor industriale și complexelor agrozootehnice și amplasarea în aer liber sau cu protecție de tip ușor a unor instalații industriale și a depozitelor de materiale.Realizarea construcțiilor industriale, agrozootehnice și inginerești va trebui să fie din ce în ce mai mult bazată pe tipizare și prefabricate.Preocupările pentru realizarea unor economii maxime la construcțiile industriale nu înseamnă că trebuie să se renunțe la îmbunătățirea arhitecturii, la aspectul ordonat și la asigurarea condițiilor fa

mentelor de bază ale construcțiilor industriale, social-culturale și de locuit; se vor adînci studiile în domeniul teoriei arhitecturii și urbanismului.Continuînd în mod creator activitatea lucrătorilor de la planșetă — a spus raportorul — sutele de mii de muncitori, ingineri și tehnicieni de pe șantiere înalță impunătoare construcții, care vor face cunoscute generațiilor viitoare priceperea, talentul și eforturile lor, puse în slujba înfloririi patriei. La baza întregii lor activități au stat obiectivele stabilite de conducerea partidului: accelerarea ritmului de execuție, concomitent cu îmbunătățirea calității, creșterea productivității muncii și reducerea prețului de cost al lucrărilor de construc- ții-montaj.Muncind cu entuziasm și pricepere, sub îndrumarea continuă a organelor și organizațiilor de partid, lucrătorii de pe șantiere au înfăptuit multe construcții, care, prin ritmul de execuție, prin amploarea și calitatea lor, ca și prin soluțiile tehnice de realizare, sînt bine apreciate de oamenii muncii.în legătură cu organizarea unitățiilor de execuție, raportul arată că principiul profilării și subordonării pe ramuri, pe lingă avantaje a generat și unele aspecte negative, care au dus la dispersarea și folosirea nerațională a mijloacelor și forței de muncă, precum și la unele goluri în activitatea întreprinderilor.Subliniind faptul că rezultatele activității de execuție depind, în mare măsură, de felul cum sînt organizate trusturile, întreprinderile și mai ales șantierele, raportul menționează experiența unor unități de execuție care au desființat anumite verigi organizatorice intermediare, permi- țînd astfel unui număr mai mare de ingineri și tehnicieni să se ocupe direct de organizarea șantierelor și a producției. Mai sînt însă trusturi care continuă să mențină forme învechite, greoaie de organizare — trust, grup de șantiere, șantiere, lot — care conduc la fărîmițarea și diluarea răspunderilor.O importanță deosebită pentru scurtarea duratei de execuție, sporirea productivității muncii, reducerea prețului de cost și îmbunătățirea calității lucrărilor prezintă pregătirea temeinică, multilaterală a lucrărilor de investiții, organizarea științifică și aplicarea celor mai eficiente metode în executarea lucrărilor de construcții- montaj. Vorbitorul a menționat rezultatele bune obținute pe unele șantiere unde beneficiarii au asigurat, de la început, condiții pentru pregătirea rațională a atacării lucrărilor; totodată s-a atras atenția asupra consecințelor ce le are neglijarea lucrărilor de deservire, definitive sau provizorii.Respectarea cu rigurozitate a graficelor de execuție, organizarea judicioasă a fiecărui proces de producție și loc de muncă reprezintă importante rezerve de îmbunătățire a activității pe șantier. In multe cazuri, însă, se consideră că aceste probleme au importanță minoră, și de aceea inginerii nu le acordă suficientă a- tenție, iar maiștrii — ocupați cu întocmirea de situații și alte sarcini auxiliare — rezervă prea puțin timp pentru conducerea efectivă a producției. Toate acestea au determinat, în multe cazuri, folosirea incompletă a zilei de lucru, dese întreruperi în producție, existenta de formații de lucru supradimensionate.Referitor la mai buna organizare a producției, raportul arată că deși practica a dovedit bunele rezultate ale aplicării metodei executării centralizate pe șantier, în bazele de construcții si în industrie, a unor operații care necesită un consum mare de muncă, aceasta nu a fost extinsă în ritmul și. proporțiile pe care le impunea eficiența ei.Realizări însemnate s-au obținut ca urmare a promovării tehnicii noi în executarea lucrărilor de constructii- montaj, mai ales prin extinderea tehnologiilor moderne de execuție. Pe această linie se constată încă rezerve, deoarece metodele eficiente de execuție s-ar fi putut extinde și perfecționa mai mult dacă în toate cazurile ar fi fost organizate formații sau unități specializate pentru fiecare dintre ele.Problema îmbunătățirii continue a calității lucrărilor de construcții a fost tratată pe larg în raport, evidențiindu- se rezultatele bune obținute la : hidrocentralele de pe Bis- trița-aval, hala sectorului de întreținere de la Combinatul siderurgic „Gheorghe Gheor- ghiu-Dej“ de la Galați, complexele de reformare catalitică de la Brazi și Borzești, complexul de jnorărit și panificație din Constanța, ansamblurile de locuințe Steagul Roșu-Brașov, Balta Albă— București șl altele. Totodată — se spune în raport — nu poate fi trecut cu vederea

vorabile de muncă, într-un cadru adecvat.Raportul subliniază necesitatea rezolvării moderne a sistemelor de instalații pentru încălzire, ventilare, climatizare, asigurîndu-se aparatura și materialele necesare.în continuare, au fost înfățișate unele căi de îmbunătățire a activității de proiectare a construcțiilor de drumuri, de căi ferate, a lucrărilor de irigații, de alimentare cu apă și de canalizare.Importante sarcini revin ar- hitecților și celorlalți proiec- tanți din sectorul construcțiilor de locuințe și clădiri social-culturale. Proiectarea va trebui să se orienteze spre realizarea unei game mai largi și mai variate de apartamente corespunzătoare necesităților diferitelor categorii de familii. Confortul locatarilor trebuie urmărit șl în afara blocului de locuit. Spațiile verzi, aleile și parcajele, platformele gospodărești, locurile de joc pentru copii, vor completa ansamblurile de locuințe, răspunzînd variatelor necesități ale populației. Construcțiile social-culturale importante vor fi realizate ținîndu- se seama de cerințele actuale și de perspectivă, atît din punct de vedere funcțional șl tehnic, cît și sub aspectul am- . bianței cultural-artistice.Proiectarea tip, care are un rol important la realizarea construcțiilor de locuit și social-culturale, se cere a fi substanțial îmbunătățită. Preci- zînd cadrul funcțional, structural. și indicii tehnico-econo- mici, proiectele tip trebuie să ofere cît mai multă suplețe în adaptare, dînd posibilitatea celor care le aplică să contribuie creator la îmbunătățirea soluțiilor. Proiectării tip îi revine și obligația de a promova metodele industriale de e- xecuție.în fața arhitecților și urbaniștilor stă, nemijlocit, o sarcină de mare răspundere : ei sînt chemați să definească prin efortul lor creator fizionomia arhitecturii noastre socialiste. Conducerea de partid a atras atenția asupra unor fenomene negative, care se conturează în arhitectură, și a indicat obiectivele principale în acest domeniu. în esență, aceste obiective constau în o- rientarea spre diversificare în creația arhitecturală, realizarea unei arhitecturi care, pre- luînd cu discernămînt experiența pozitivă de pretutindeni, să prezinte o formă nouă, contemporană, adecvată progreselor tehnicii și materialelor epocii noastre, dar care, în același timp, să poarte o amprentă proprie, dezvoltînd creator tradițiile de valoare artistică ale arhitecturii românești. Uniunea Arhitecților, Institutul de arhitectură, C.S.C.A.S. vor trebui să aducă o contribuție sporită la crearea unei arhitecturi specifice pe baza cunoașterii vieții șl aspirațiilor poporului, a studierii și prețuirii patrimoniului cultural și arhitectonic al țării.în continuare, raportul arată sarcinile sectorului de proiectare, precum și răspunderile ce revin ministerelor, celorlalte organe centrale și sfaturilor populare pentru dezvoltarea activității de proiectare, pentru simplificarea documentației economice și a procesului de elaborare a proiectelor.Documentele Congresului al IX-lea al partidului acordă o mare importanță îmbunătățirii cercetării științifice. în construcții, cercetarea științifică a contribuit la rezolvarea unor probleme privind promovarea tehnicii noi și industrializarea construcțiilor, a fost lărgită baza științifică a cunoașterii unor fenomene din tehnica construcțiilor. Cercetătorii și-au adus contribuția la precizarea unor tehnologii de fabricație a elementelor din beton armat și precom- primat, la elaborarea unoi- metode de cercetare privind folosirea materialelor și elementelor de construcții. Cercetarea științifică nu a ținut însă pasul cu nevoile mereu crescînde ale ramurii construcțiilor. Durata unor cercetări a fost prea mare, astfel încît rezultatele n-au putut fi decît parțial valorificate. Planurile de cercetare au fost încărcate cu un număr prea mare de teme din care unele de mică importanță.Cercetarea va trebui să se dezvolte pentru a putea să a- ducă o contribuție mai mare în realizarea sarcinilor cincinalului. Ea se va concentra asupra unor probleme privind elaborarea de noi sisteme constructive, perfecționarea celor existente și stabilirea metodelor de calcul respective, mai cu seamă pentru construcții în zone seismice sau amplasate pe terenuri slabe, organizarea științifică a proceselor de producție în construcții, adîn- cirea studiilor în domeniul e- conomiei construcțiilor, al seismicității.în domeniul sistematizării și arhitecturii, vor trebui să fie mult dezvoltate principiile de amplasare, precum și stabilirea parametrilor și ele

faptul că nerespectarea cu rigurozitate a prescripțiilor tehnice la executarea lucrărilor duce la defecțiuni calitative ce determină refaceri, uneori foarte costisitoare, de pildă, finisajele la blocuri de locuințe din orașele Motru, Deva și altele. Pîrghia stimulării materiale prin premierea pe criteriul calității nu a fost în suficientă măsură folosită.Referitor la durata execuției lucrărilor, element important care condiționează punerea în funcțiune la termen a investițiilor, raportul arată că acolo unde constructorii au desfășurat o muncă susținută și științific organizată, s-au obținut rezultate bune. Cu toate acestea, situația respectării termenelor de punere în funcțiune este încă departe de a fi satisfăcătoare ; printre principalele ei cauze se numără deficiențele organizatorice în pregătirea investițiilor, în proiectare și în execuție, eșalonarea nejudicioasă prin plan a atacării și terminării lucrărilor.în anii șesenalului, productivitatea muncii a înregistrat o creștere importantă în multe organizații de construcții-mon- taj. Trusturile și întreprinderile din cadrul Ministerului Industriei Construcțiilor, ale fostului Minister al Transporturilor și Telecomunicațiilor, Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini și Sfatului popular al orașului București au sporit productivitatea muncii cu peste 54 la sută. Există însă și organizații de construcții în care productivitatea muncii a crescut în proporții cu totul nesatisfăcătoare. Printre cauzele principale care au determinat această ne- realizare sînt: lipsurile în organizarea șantierelor și a locurilor de muncă, folosirea nerațională a utilajelor, încălcarea disciplinei în muncă, precum și neasigurarea din timp a documentațiilor, livrarea cu întîrziere a unor utilaje tehnologice, eșalonarea neritmică a lucrărilor pe tot parcursul anului.Pe ansamblul volumului de construcții-montaj în antrepriză, sarcina de reducere a prețului de cost cu 11 la sută, în perioada 1960—1965, a fost îndeplinită. Trebuie subliniat însă că mai sînt importante rezerve în această direcție.Partidul și guvernul nostru manifestă o grijă permanentă pentru asigurarea unor condiții bune de muncă și de trai lucrătorilor de pe șantiere. Au fost alocate sume' importante pentru asigurarea securității la locul de muncă al constructorilor. Mecanizarea muncilor grele cu volum mare de muncă, echipamentul de protecție și alte elemente teh- nico-materiale, la care se a- daugă creșterea simțului de răspundere al conducătorilor proceselor de producție de pe șantiere, au dus la scăderea numărului de accidente și a zilelor de incapacitate de muncă. Cu toate acestea, rezultatele nu sînt încă satisfăcătoare. Conducătorii de întreprinderi și de șantiere, inginerii, maiștrii și șefii de brigăzi. au datoria să asigure toate măsurile de protecție la locul de muncă, să urmărească, precizarea acestor măsuri chiar în proiectele de organizare a șantierelor. Ei au obligația să asigure instruirea temeinică și permanentă, să e- xercite controlul sistematic a- supra felului cum se respectă regulile de tehnica securității muncii.Arătînd că realizarea ritmică a volumului de construcții planificat este indisolubil legată de aprovizionarea șantierelor cu materiale de construcții, raportul subliniază faptul că în ultimul timp industria producătoare de materiale de construcții și de instalații a fost dezvoltată, ceea ce a determinat producerea u- nor cantități sporite de materiale noi și sortimente cu caracteristici superioare.Cu toate acestea constructorii mai întîmpină greutăți din cauza lipsei unor materiale, precum și din cauza nivelului calitativ scăzut al unor sortimente.Referindu-se la această problemă, raportul arată în continuare că realizarea în producție de serie și introducerea în construcții a unor materiale noi se desfășoară într-un ritm prea lent, atît din cauza tergiversării asimilării lor în fabricație de către ministerele producătoare, din cauza u- nei metodologii greoaie și întârzierii în elaborarea normativelor de utilizare — care împiedică prevederea lor în proiecte — cît și din cauza constructorilor care au rețineri în folosirea lor. La aceasta s-a adăugat, în unele cazuri, și prețul mai ridicat față de cel al materialului înlocuit, preț care nu întotdeauna se justifică prin caracteristici superioare pe care ar trebui să le întrunească noul produs.în ansamblul măsurilor privind industrializarea lucrărilor, ridicarea productivității muncii, un loc important ocupă, pe lîngă folosirea elementelor prefabricate, creșterea gradului de mecanizare. în a-

ceastă direcție s-au obținut unele rezultate bune. Cu toate acestea deficiențele care mai există au determinat menținerea pe șantier a unui număr încă mare de muncitori, în special la executarea finisajelor și a operațiilor de manipulare a materialelor. Această situație se datorește, în bună măsură, numărului limitat de mijloace de mică mecanizare, a căror producție, pînă în prezent, nu a fost asigurată de către industria constructoare de mașini. Realizarea mijloacelor de mică mecanizare va contribui la ridicarea substanțială a activității acestui sector.înfăptuirea vastului program de investiții, pe care Congresul al IX-lea al partidului l-a trasat pentru următorii cinci ani — s-a arătat în continuare în raport — reclamă din partea ministerelor constructoare și titulare de investiții, întreprinderilor de construcții și șantierelor, ridicarea nivelului activității lor pe o treaptă superioară. La baza desfășurării întregii activități a șantierelor, trebuie pusă organizarea științifică a producției, care să fie concretizată în proiectul de organizare, a cărui elaborare să premeargă atacării lucrărilor, pentru ca, de la început, toate acțiunile să fie întreprinse coordonat. Se impune continuarea acțiunii de organizare și permanentizare a formațiunilor sau chiar a subunităților specializate în aplicarea noilor tehnologii de execuție, de înaltă e- ficiență. Este necesar să se extindă executarea centralizată în ateliere de șantier și în baze de producție a tuturor proceselor de lucru a căror desfășurare este posibil a se realiza în astfel de condiții. Asigurarea unui ritm echilibrat în activitatea șantierelor pe tot parcursul anului, trebuie să constituie o preocupare de bază a tuturor factorilor care contribuie Ia realizarea investițiilor.Este necesar ca ministerele, sfaturile populare, conducătorii organizațiilor de construcții să acorde o mai mare atenție bunei organizări a trusturilor și întreprinderilor, eliminării verigilor intermediare de prisos, în scopul unei mai bune utilizări pe șantiere a inginerilor și tehnicienilor constructori. în vederea înlăturării multora din lipsurile existente, întăririi unităților de construcții-montaj prin a- sigurarea continuă a activității lor și a permanentizării cadrelor, este necesară studierea îmbunătățirii modului actual de organizare a rețelei. Va trebui să mergem în continuare pe principiul specializării organizațiilor de construcții-montaj, a unei judicioase încărcări a capacității a- cestora, eliminînd paralelismul dintre organizațiile de a- celași profil care-și desfășoară activitatea pe un teritoriu re- strîns. Pentru aceasta Comitetul de Stat al Planificării și C.S.C.A.S. vor trebui să studieze și să propună măsuri în vederea coordonării repartizării lucrărilor de construcții pe organizații executante, cît și a rețelei de organizații de construcții care să asigure realizarea integrală și în bune condiții a investițiilor.îmbunătățirea continuă a calității construcțiilor este o sarcină majoră și permanentă a muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor de pe șantiere. Asigurarea unei calități superioare a lucrărilor reclamă extinderea rețelei de laboratoare de încercări din cadrul organizațiilor de construcții și îmbunătățirea activității lor. Exercitarea de către maiștri, tehnicieni și ingineri a unui control sistematic privind calitatea lucrărilor, în toate fazele de execuție, sporirea exigenței comisiilor de recepție vor determina ridicarea nivelului calitativ al construcțiilor. Atunci cînd este vorba de e- conomisirea fondurilor bănești ale statului, de asigurarea u- nor lucrări de bună calitate să nu fie tolerată nici o abatere.Dezvoltarea bazei tehnico- materiale a sectorului de construcții-montaj va fi asigurată în noul cincinal prin alocarea a circa 6,5 miliarde lei din fondurile de investiții. Aceste fonduri trebuie să fie folosite într-un mod cît mai rațional. Se impune ca pe baza studiilor existente, C.S.C.A.S., Ministerul Industriei Construcțiilor, celelalte ministere care au în subordine organizații de construcții-montaj și Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, să propună măsuri pentru o mai mare operativitate în asimilarea și producerea de către industria constructoare de mașini a celor mai corespunzătoare tipuri de utilaje.Rezerve importante pentru creșterea productivitățiimuncii și ridicarea nivelului calitativ al lucrărilor pot fi puse în valoare prin extinderea micii mecanizări. Lărgirea gamei de mecanisme, scule și dispozitive pentru mica mecanizare, intensificarea ritmului de asimilare și mai ales producerea lor în cantități suficiente reclamă luarea de măsuri corespunzătoare.

Pentru ridicarea, prin mecanizare, a productivității muncii pe șantiere nu este suficientă numai sporirea înzestrării cu utilaje, ci și îmbunătățirea substanțială a modului lor de folosire. Este de datoria șefilor de șantiere, a inginerilor și maiștrilor care conduc procesele de producție să acorde mai multă grijă folosirii utilajelor la întreaga lor capacitate, să organizeze producția în așa fel, încît utilajele grele să lucreze în 2-3 schimburi. Mărirea capacității unităților de reparare a utilajelor de construcții, distribuirea lor rațională pe teritoriul țării și organizarea temeinică a producției în cadrul acestora să nu scape atenției ministerelor, trusturilor sau întreprinderilor de specialitate.Ridicarea nivelului calitativ al construcțiilor, a gradului de finisaj, diversificarea aspectului arhitectonic, extinderea soluțiilor constructive de mare eficiență reclamă lărgirea sortimentului și îmbunătățirea calității materialelor și elementelor de construcții. în acest scop, ministerele în subordinea cărora se află fabricile producătoare trebuie să dovedească o preocupare mai susținută, în special pentru sporirea și diversificarea produselor, să acționeze mai hotărît pentru îmbunătățirea continuă a calității și reducerea prețului de cost al materialelor.Ritmul de asimilare în producție și folosirea în construcții a noilor materiale trebuie accelerate în mod simțitor. Este de datoria Comitetului de Stat pentru Construcții, Arhitectură și Sistematizare și Ministerului Industriei Construcțiilor de a găsi și aplica forme mai simple, mai operative, pentru omologare, elaborarea de normative de fabricație și de folosire, în vederea introducerii în proiecte a noilor materiale.Referindu-se la asigurarea cadrelor de specialiști pentru sectorul construcții, raportul a scos în evidență realizările obținute în anii șesenalului în creșterea numărului de ingineri, arhitecți, tehnicieni, maiștri, muncitori și în perfecționarea lor. Pentru înlăturarea neajunsurilor care mai stăruie în acest domeniu, este necesar să se elaboreze măsuri pentru pregătirea în învățămîntul profesional și mediu tehnic si în învățămîntul superior a numărului de cadre cerute de ramura construcțiilor.în raport se subliniază necesitatea ca beneficiarul să asigure pregătirea temeinică și din timp a condițiilor de realizare a investițiilor.în desfășurarea activității de proiectare și execuție, un rol important revine controlului calității. Realizarea unei construcții de bună calitate este în mare măsură condiționată de exigența controlului sistematic și eficient în toate fazele — de la proiectare și pînă la recepționa- rea obiectului terminat — cu accent deosebit asupra lucrărilor _ ascunse. Conducătorii organizațiilor de proiectare și de execuție, șefii de șantiere trebuie să înțeleagă necesitatea controlului permanent și adîncit ca mijloc de conducere a procesului de muncă, să-1 sprijine și să-1 folosească din plin. Controalele tematice în principalele probleme tehnice de proiectare și de execuție, ale căror concluzii au fost larg difuzate tuturor constructorilor interesați, s-au dovedit de un real folos pentru îmbunătățirea calității lucrărilor. Față de amploarea pe care o iau investițiile, este necesară însă dezvoltarea controlului cu caracter preventiv.Volumul mare al investițiilor, numărul crescînd al șantierelor răspîndite pe întreg cuprinsul țării impun o întărire si activizare a tuturor verigilor de control pe toate treptele.în încheierea raportului, tovarășul Petre Blajovici a spus :Am pornit pe drumul înfăptuirii cincinalului, drum de-a lungul căruia constructorii vor statornici, de la un capăt la altul al țării, sute de construcții noi, trainice, temelii ale industrializării socialiste, dezvoltării întregii economii naționale. Călăuză și îndemn de creație și muncă ne sînt sarcinile trasate de Congresul al IX-lea al partidului.Ne exprimăm convingerea că lucrătorii din construcții, conștienți de importanța muncii lor, însuflețiți de dragostea pentru partid și de patriotism fierbinte, vor folosi întreaga lor energie creatoare, vor mobiliza toate resursele, alături de întregul nostru popor, pentru a ridica pe cele mai înalte culmi ale progresului și civilizației scumpa noastră patrie — Republica Socialistă România.



Tinerii aceștia sud-vietnamezJ, luptători In forțele patriotice, sînt gata să se sacrifice pentru libertatea patriei lor

de peste 
hotare
lupte în siria Lovitură de stat

Newyorkezil au întîmpinat miercuri seara pe 
președintele Lyndon Johnson, cu o puternică de
monstrație de protest împotriva agresiunii ame
ricane in Vietnam. Sosit în marea metropolă pen
tru a lua parte la festivitatea organizată de aso
ciația „Casa libertății", în cursul căreia urma să-i 
fie înmînată o distincție, președintele a găsit, în 
dreptul baricadelor ridicate de poliție în fața clă- 
drii marelui hotel ,,Waldorf Astoria" peste 7 000 
de persoane purtînd pancarte pe care era scris : 
„Puneți capăt războiului din Vietnam !“, „Aduceți 
trupele acasă !“, „Ardeți ordinele de concentrare, 
nu copiii vietnamezi J“.

ajoritatea demons
tranților, dintre 
care unii au venit 
din alte state ale 
S.U.A., erau tineri. 
Ei au răspuns che
mării lansate de or
ganizația „Studen
ții pentru acțiuni

neviolente", precum și de alte 
mișcări sindicale, religioase și 
ale tineretului american.

In timp ce președintele pri
mea distincția oferită de „Casa 
libertății" — o organizație care, 
sprijină cercurile militariste 
din Pentagon — un „Comitet al 
păcii", ales din rindurile parti- 
cipanților la demonstrație, a 
Inmînat „Premiul pentru liber
tate și pace" tînărului deputat 
negru Julian Bond, care a fost 
exclus de rasiști din Camera 
Reprezentanților a statului 
Georgia pentru că s-a pronun
țat împotriva războiului din 
Vietnam. In absența iui Bond, 
reținut in statul Georgia de 
noile alegeri organizate în cir
cumscripția sa electorală, pre
miul a fost predat lui John 
Lewis, președintele organizației 
„Studenții pentru acțiuni nevio
lente". Luînd cuvintul cu acest 
prilej, reverendul A. J. Muște 
a declarat că această distincție 
se cuvine cu adevărat lui Ju
lian Bond întrucit, in timp ce 
Pentagonul contribuie la esca
ladarea războiului din Vietnam, 
tinărul de culoare „ajută la es
caladarea păcii in sudul State
lor Unite". Asistența a salutat 
cu aplauze îndelungi știrea că, 
Împotriva candidaturii iui Bond, 
nu a fost prezentată nici o altă 
candidatură.

Spre uimirea celor 1 000 de 
invitați, sentimentele de opozi
ție ale americanilor față de in
tervenția S.U.A. in Vietnam 
s-au făcut auzite, chiar in sala 
de festivități a hotelului „Wal
dorf Astoria", tntr-adevăr, cînd 
Johnson și-a început cuvînta- 
rea în care a reafirmat poziții
le cunoscute ale guvernului 
S.U.A. in problema vietnameză 
din sală s-a ridicat o persoană 
care a strigat: „Pace în Viet
nam, d-le președinte... Liberta
te pentru vietnamezi 1". tn stu
poarea care s-a produs 20 de

agenți ai serviciului secret au 
tăbărît asupra acestei persoane 
și au scos-o cu forța afară unde 
a fost predată, cu cătușe la 
mîini, polițiștilor.

Toate Încercările poliției de 
a împrăștia pe cei 7 000 de de
monstranți din fața hotelului 
nu au avut nici un rezultat. Ei 
au manifestat timp de trei ore, 
afirmîndu-și hotărîrea de a lup
ta pentru a se pune capăt a- 
gresiunii Împotriva poporului 
vietnamez. Despre comportarea 
polițiștilor a relatat unui cores
pondent al agenției U.P.I., Char
les Artman, venit din Cedar 
Rapids (statul Iowa). El a spus 
că zeci de polițiști au înconju
rat grupuri ale manifestanților 
și au încercat să ie rupă pan
cartele. „Din mulțime — arată 
agenția — se auzeau strigăte la 
adresa polițiștilor: „Sînteți
membri al organizației John 
Birch ?“ (organizație ultrareac- 
ționară din S.U.A. n.r.). Unul 
dintre maniiestanți a fost văzut 
cu fața plină de singe.

Demonstrația s-a încheiat cu 
un miiing în cursul căruia nu
meroși vorbitori au cerut înce
tarea războiului din Vietnam. 
Reprezentanta organizațiilor 
populației de culoare din statul 
Mississippi. Woker. a declarat 
că lupta pentru drepturile ci
vile nu poate fi separată de 
lupta împotriva războiului din 
Vietnam, iar Dellinger, redac
tor al ziarului „Liberator", a 
subliniat că această manifesta
ție se înscrie In campania, dusă 
pe plan mondial, împotriva in
tervenției americane in Viet
nam.

Miercuri seara, în fața hote
lului „Waldorf Astoria", cursul 
primejdios al politicii Washing
tonului in Vietnam a fost din 
nou condamnat. Aceasta a con
stituit o nouă demonstrație a 
faptului că numeroși americani 
se pronunță contra războiului 
de agresiune dus de S.U.A. în 
Vietnam.

p. nicoarA
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• 1N CADRUL campaniei elec

torale din R. P. Bulgaria în vede
rea alegerilor de deputați în Adu
narea Populară, ce vor avea Ioc la 
27 februarie, Todor Jivkov, prim- 
secretar al C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
a avut o întllnire cu studenții și 
corpul didactic de la Institutul 
electro-mecanic din Sofia. Todor 
Jivkov a subliniat sarcinile ce 
revin intelectualității în etapa ac
tuală și rolul progresului tehnic în 
dezvoltarea economică a tarii.

încheierea vizitei
Iui H. Wilson în U.R.S.S.

• DUPĂ VIZITA oficială de 
patru zile în Uniunea Sovietică, 
primul ministru al Marii Britanii, 
Harold Wiison, a părăsit Moscova, 
îndreptîndu-se spre patrie. A fost 
dat publicității un comunicat co
mun, în care se arată că cele 
două guverne consideră întîlni- 
rile personale și convorbirile care 
au avut loc ca fiind folositoare și 
constructive. A Kosîghin a accep
tat invitația de a face o vizită 
oficială în Marea Britanie.

• MIERCURI SEARA, președin
tele Consiliului Național al Revo
luției Algeriene și șeful guvernu
lui algerian, colonel Houari 
Boumedienne, secretarul general al 
U.G.T.A. — Mouland Oumeziane, 
numeroși membri ai Consiliului 
Național al Revoluției și guvernu
lui, precum și ambasadorul Repu-, 
blicii Socialiste România la Alger, 
Ion Georgescu, au asistat la întîl- 
nirea de fotbal dintre selecționa
ta Algeriei și echipa Dinamo Bucu
rești. Meciul s-a desfășurat pe sta
dionul Municipal din Alger, în ca
drul manifestărilor organizate cu 
prilejul celei de a 10-a aniversări 
de la constituirea „Uniunii Gene
rale a Muncitorilor Algerieni" 
(U.G.T.A.).

• UN DERANJAMENT tehnic 
a împiedicat joi lansarea de la 
Cape Kennedy a satelitului meteo
rologic american „Essa-2“. Cu 44 
de secunde înainte de momentul 
prevăzut pentru lansare, din cauze 
încă necunoscute, cablul care fur
niza curent electric celei de-a doua 
trepte a rachetei purtătoare — 
„Thor-Delta" — s-a desprins de 
rachetă.

Agențiile de presă a- 
nunță că noi incidente 
s-au produs joi Ia Alep, 
între partizanii generalu
lui Amin EI Hafez, fost 
președinte al republicii 
și unitățile comandate de 
Salah Jadid, inițiatorul 
loviturii de stat care a 
avut loc miercuri în Siria.

Forțele militare trimise din 
Damasc au bombardat aerodro
mul militar din Alep și centrul 
de radiodifuziune al orașului. Pos
tul difuzează acum telegrame 
prin care forțele armate din Alep 
și din regiunile nordice își anun
ță adeziunea la lovitura de stat.

Reședința președintelui Hafez 
a fost complet distrusă de focul 
blindatelor, dar toate eforturile 
depuse pentru arestarea lui au 
rămas fără rezultat. Se presupune 
că fostul președinte s-a refugiat 
într-o regiune mai sigură. 16 
membri ai gărzii sale preziden
țiale au fost însă uciși în cursul 
ciocnirilor care au avut loc în 
primele ore ale dimineții de 
miercuri. In legătură cu aceasta, 
postul de radio Damasc a anun
țat că în timpul incidentelor pro
duse în cele două zile care au 
trecut de la lovitura de stat, au 
fost ucise 400 de persoane.

Comentariul 
zilei

în Ghana
• Unități ale armatei și poliției au preluat puterea

• Ciocniri

Agențiile de presă 
anunță că în dimi
neața zilei de 24 fe
bruarie unități ale 
armatei sub condu
cerea colonelului 
Kotoka, în colabo
rare cu poliția, au 
organizat o lovitură 
de stat în Ghana.într-o cuvîntare radiodifuzată de postul de radio Accra, colnelul Kotoka a anunțat că a fost creat un Consiliu național de eliberare, parlamentul și guvernul au fost dizolvate, constituția a fost suspendată, iar președintele Nkrumah a fost declarat destituit. Potrivit agenției France Presse, Partidul popular al

Sesiunea Comitetului
Economic și Social al 0. N. U.

Reprezentantul român ales 
prim-vicepreședinte al Consiliului

Miercuri 23 febru
arie au început, la 
New York, lucrările 
celei de-a 40-a se
siuni a Consiliului 
Economic și Social 
al O.N.U.

Lucrările au fost 
deschise de Philippe 
de Seynes, secretar 
general adjunct al 
O.N.U. pentru pro
blemele economice 
și sociale, după care 
s-a trecut la alege
rea Biroului pe anul 
1966.Președinte al Consiliului a fost ales reprezentantul Algeriei, ambasadorul Bouattoura. (Este pentru prima dată în istoria O.N.U. cînd o țară africană ocupă această funcție).în funcția de prim-vicepreședinte a fost ales în unanimitate reprezentantul român Costin Murgescu, membru corespondent al Academiei Republicii

Socialiste România. Propunerea a fost făcută de delegația Cehoslovaciei și sprijinită de delegațiile Uniunii Sovietice, Franței, Marocului, Dahomeyului și Perului (acesta din urmă în numele țărilor latino-americane).în cuvîntările lor reprezentanți ai țărilor membre ale Consiliului au feliciat pe reprezentantul român pentru alegerea sa, au subliniat relațiile de prietenie și colaborare existente între România și țările lor, experiența țării noastre în construcția economică și socială, succesele ei, în special, în domeniul industrializării.Consiliul a hotărît ca reprezentantul român să prezideze lucrările Comitetului Economic al Consiliului. Ca al doilea vicepreședinte a fost ales reprezentantul Perului, care •— în această calitate — va conduce lucrările Comitetului Social.

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

Alegeri 
j britanice 
lin martie?
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Hamletiana dilemă 
a alegerilor britani
ce pare, în sfîrșit, să 
se apropie de final. 
Atmosfera politică 
s-a încărcat și fur
tuna declanșată 
miercuri seara în 
Camera Comunelor 
ar putea să preves
tească apropiata în
fruntare electorală. 
O dezbatere aparent 
minoră, care ar fi 
trecut neobservată 
într-un alt moment 
politic, a degenerat 
într-o ciocnire vio
lentă între laburiști 
și conservatori. Co
mentatorii londo
nezi găsesc sursa 
furtunii parlamenta
re în faptul că parti
dele britanice au in- 
rat în „febra elec
torală".

Plenara C. C.

al P.M.S.U.
BUDAPESTA 24 (Agerpres). — 

Agenția M.T.I. transmite că la 24 
februarie a avut loc o ședință 
lărgită a C.C. al P.M.S.U. Au par
ticipat membri și membri supleanți 
ai C.C., membrii Comisiei Centrale 
de revizie și ai Comisiei centrale 
de control ale partidului. La ordi
nea de zi au fost următoarele 
puncte : probleme internaționale, 
raportor Zoltan Komocsin, secretar 
al C.C.; informare cu privire la 
îndeplinirea hotărîrii C.C. din 8 de
cembrie 1965, raportor Rezso Nyers, 
secretar al C.C.; raport privitor la 
situația din partid, propunerea cu 
privire la convocarea celui de-al 
IX-lea Congres al partidului, ra
portor Bela Biszku, secretar al C.C. 
După discuții, Comitetul Central 
a adoptat în unanimitate rapoar
tele și propunerile prezentate. La 
discuții a luat cuvîntul Janos Ka- 
dar, prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U. Plenara a luat hotărîrea 
de a convoca cel de-al IX-Iea Con
gres ordinar al partidului la sfîr- 
șilul lunii noiembrie 1966. Pentru 
pregătirea Congresului au fost 
numite comisii.

Dosarul Delgado
Arestarea unuia din complicii 
asasinilor liderului portughez

Autoritățile judiciare spa
niole, însărcinate cu an
chetarea împrejurărilor mor- 
ții unuia din liderii opozi
ției portugheze, Humberto 
Delgado, au lansat miercuri 
un mandat de arestare îm
potriva cetățeanului maro
can, Elias Tapiero, pe care 
îl acuză de complicitate în 
asasinarea lui Delgado.Elias Tapiero, cunoscut pentru legăturile sale cu membrii Organizației Armate Secrete din Franța, este proprietarul autoturismului „Lincoln", descoperit imediat după crimă în apropiere de Badajoz. După cum se știe, în interiorul a- cestei mașini au fost găsite urme de sînge și fire de păr aparținînd secretarei lui Delgado, ucisă în același timp cu acesta. Potrivit relatărilor a- genției France Presse, în cursul dimineții de joi Elias Tapiero a fost arestat la Madrid.

Demonstrații
Agenția France Presse, 
citind postul de radio 
Djakarta, a relatat că 
miercuri dimineața în 
centrul capitalei indo
neziene. s-au adunat cir
ca un milion și jumăta
te de indonezieni pen
tru a-și „afirma loiali
tatea față de președin
tele Sukarno".Aceeași agenție citează declarațiile guvernatorului Djakartei, generalul Amir Mahmud, potrivit cărora demonstrația a fost „o manifestație populară împotriva neocolo- nialismului, colonialismului și imperialismului, pentru păstrarea revoluției noastre, care nu a reușit încă să creeze o societate dreaptă și prosperă".în același timp, potrivit știrilor transmise de agenția Reuter, în Djakarta au avut loc manifestații antiguvernamentale ale unor grupuri de studenți.

la DjakartaPostul de radio Djakarta a anunțat, de asemenea, că președintele Sukarno a avut o convorbire cu viceprim-mini- ștrii, cu ministrul apărării, Sardini, precum și cu șefii forțelor armate indoneziene, în problema reorganizării Comandamentului suprem pentru operațiuni (K.O.T.I.).Miercuri, la Tribunalul special din Djakarta a început procesul intentat colonelului Untung, fostul comandant al gărzii personale a președintelui Sukarno. El este acuzat de a fi luat parte activă la evenimentele de la 1 octombrie 1965. Potrivit agențiilor de presă, procesul se desfășoară în condițiile unor măsuri severe de securitate. A- genția Reuter transmite că în ședința de miercuri seara, Untung a respins categoric acuzațiile ce-i sînt aduse.

Congresul Uniunii
Tineretului Sătesc

din PoloniaVARȘOVIA 24 (Agerpres).— La 24 februarie la Varșovia s-a deschis cel de-al IlI-lea Congres al Uniunii Tineretului Sătesc din Polonia. La congres participă 500 de delegați repre- zentînd pe cei 800 000 membri ai Uniunii.La deschiderea Congresului au participat Jozef Cyrankie- wicz, membru al Biroului Poli* tic al C.C. al P.M.U.P., președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Polone, și alți conducători de partid și de stat. U.R.S.S.: Vedere a Institutului politehnia din Tbilisi

Fotografia noastră Înfățișează un cargou blocat de, gheată în- 
golful Finia încercînd să-și croiască , drum printre sloiuri

Ministerul laburist al 
educației naționale a in
stituit recent o comisie 
specială prezidată de 
John Newsom destinată 
să studieze măsurile ne
cesare în vederea reor
ganizării și democrati
zării colegiilor engleze.

„Fabrica de 
gentlemeni"

I
n Anglia funcționează pe de o parte așa-numitele „grammar schools", școli subvenționate și administrate de stat, iar pe de altă parte există tradiționalele „colegii”particulare, cu programă și administrație independente.. Conform datelor Iile de stat provin 90.1a sută din totalul studii medii
statistice, din șco-absolvenților cu din Anglia, deciponderea numerică a școlilor particulare sau subvenționate nu pare a fi la prima vedere hotărîtoare. în fapt, însă, pro-

blema acestor colegii implică o serie întreagă de factori sociali de maximă importantă. Accesul în cele 277 de „public schools" (cele mai renumite fiind Eton, Winbledon, Harrow, Saint Paul’s, Westminster) este condiționat de taxe și cheltuieli neobișnuit de mari pe care nu le pot suporta decît cei avuți. Pensiunea anuală a unui „collegian” se ridică la peste 500 de lire sterline.Adesea, în diplomație și in alte funcții înalte sînt preferați absolvenți de la Eton înaintea posesorilor unei diplome universitare obținute în provincie. Un „collegian" — se spune în Anglia — are totdeauna relații, tact, maniere alese, vorbește limba engleză cu un accent ales". Căci în păturile diriguitoare din Marea Britanie există credința nezdruncinată că numai școlile particulare pot forma acest accent, iar englezii — recunosc ei înșiși — sînt marcați socialmente cu fierul

roșu al limbii, încă de foarte tineri.Cu o rutină pe care anii n-au putut-o șterge, în colegii programa s-a axat în principiu pe studiul limbilor greacă și latină, și pe inițierea în teologie, în detrimentul disciplinelor științifice. Abia recent, de pildă, colegiul Eton a inclus în programa sa... literatura engleză I Geografia, însă, din rațiuni obscure nu se studiază la Eton. Numai în ultima vreme, dezvoltarea științei a impus o serie de schimbări, în sensul acordării unui spațiu mai larg disciplinelor pozitive.Regimul preferențial de care continuă să se bucure absolvenții acestor colegii la admiterea în administrația de stat și chiar în învățămîntul superior, creează adevărate bariere de clasă. Cu toate că astăzi acest fapt este unanim recunoscut, măsurile vizate prin instituirea Comisiei Newsom nu par să

tindă spre o restructurare radicală a statutului colegiilor, care ar însemna de fapt etatizarea, ci mai de grabă către „integrarea" lor lentă.Comisia Newsom, formată din 14 membri care vor fi numiți în cursul lunii februarie, are la dispoziție doi ani pentru a-și formula concluziile și a propune un proiect de reformă a statutului colegiilor.Justiția școlară n-are șanse să se instaureze în Anglia atît timp cit colegiile vor continua să primească elevi numai după criterii financiare și să furnizeze obligatoriu reprezentanți ai claselor suprapuse. In opinia publică engleză se fac tot mai des auzite însă glasuri care cer o transformare radicală a în- vățămîntulul mediu, în consens cu cerințele vieții moderne.
VIORICA TĂNĂSESCU
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ntr-adevăr ne aflăm 
în ajunul unor noi 
alegeri britanice ? 
Ipoteze s-au mai 
emis și în trecut 
iar în ceea ce pri
vește sursele ofi
ciale nu există 
nici în prezent in

dicii sigure. Anturajul lui Wil
son așteaptă reîntoarecerea 
premierului de Ia Moscova lă- 
sind însă să scape „indiscreții".
Celebrele „surse bine infor
mate" pretind că îndată după 
revenirea sa premierul va a- 
nunța convocarea corpului e- 
lectoral. Se amintește că vor
bind la Birmingham, Wilson — 
ale cărui ezitări sînt cunoscute

—a afirmat că organizarea u- 
nor noi alegeri nu este o pro
blemă ușoară și că ea se va 
impune „la timpul cuvenit și 
în mod cuvenit". „GUARDIAN" 
scria atunci: „Faptul că Ha
rold Wiison a ales acest fel
de a răspunde la speculațiile 
privind alegeri apropiate a lă
sat impresia că va fi aleasă o 
dată în martie sau aprilie". Ex- 
perții în materie care au stu
diat cu atenție calendarul cred 
că datele posibile ale întilnirii 
cu urnele ar putea ii 24 sau 31 
martie, in general, se înclină 
pentru ultima zi a lui martie.

Chemarea de a da uitării ne
înțelegerile, pe care liderii la
buriști au adresat-o nemulțumi- 
ților din interiorul partidului, 
poate fi interpretată ca un 
simptom al preparativelor elec
torale. Denis Healey, ministrul 
britanic al apărării, adresin- 
du-se parlamentarilor laburiști 
a lansat in subtext ideea că 
„Anglia ar putea să se afle in 
ajunul unor alegeri generale". 
Limbajul ocolit folosit la ca
pitolul electoral nu l-a împie
dicat să facă apel în modul 
cel mai direct la deputății la
buriști de a evita spectacolul 
public al divergențelor.

Gongul electoral n-a sunat 
încă dar principalii protago
niști ai viitoarei bătălii încear
că febril să cîștige timp. Ar
tileria electorală se pregătește 
să intre în acțiune. Conserva
torii — care n-au mai așteptat 
„surpriza" — au închiriat in 
toată țara săli in care lide
rul lor, Heath, va rosti cuvîn- 
tări adresate alegătorilor. 
Specialiștii electorali ai laburiș
tilor au venit din toate colțuri
le țării la o reuniune care s-a 
desfășurat la Transport House. 
Deși s-a afirmat că a fost doar 
o „adunare obișnuită", nu în
cape îndoială că, cu acest pri
lej, a fost mobilizat aparatul 
electoral al partidului. Cores
pondentul londonez al agenției 
„FRANCE PRESSE" scria des
pre „febra electorală care pare 
să se generalizeze în rindurile 
partidului laburist". Laburiștii 
se simt încurajați de ultimele 
sondaje de opinie publică care 
Ie acordă un avantaj de 13 la 
sută asupra conservatorilor. 
Prudent, Wiison pare decis să 
desfășoare o campanie electo
rală activă, în cadrul unui tur
neu care să includă marile 
orașe britanice.

După cum anunță din Lon
dra corespondentul Agerpres, 
cercurile laburiste nu mai 
fac un secret din faptul că ma
nifestul lor electoral este a- 
proape definitivat și că lansa
rea lui s-ar putea produce în 
zilele imediat următoare. Dacă 
ne bizuim pe relatările parve
nite din capitala britanică Wii
son ar putea anunța organiza
rea noilor alegeri chiar la. sfîr- 
șitul acestei săptămîni sau cel 
mai tîrziu in primele zile ale 
săptăminii viitoare. Firește, în 
afara cazului în care strategia 
electorală laburistă ar fi supu
să unei revizuiri de ultimă oră.

M. RAMURA
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